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Kim Reynolds، د آيووا ايالت والي

موټرچلوونکو ته مهم پیغام
د لومړي ځل لپاره د شټرينک يا عراده جاتو چلولو ته کښېناستل کېدای شي يوه ويروونکې خو په زړه پوری تجربه 
وي. په خپله د موټر چلولو ازادي لرل ستاسو پر مخ د امکاناتو يوه نوې نړۍ پرانيزي، مګر ددې کار لپاره چمتووالی 
او مخکې له دې چې تاسو کيلي په الس کې واخلئ، لومړی د هغه کسانو لپاره چې له ګډ ترافيکي سيسټم څخه استفاده 

کوي، د سړک په مقرراتو پوهيدل به زموږ د ټولو لپاره خونديتوب رامينځته کړي. 

د موټرچلوونکو لپاره په دې الرښود کتاب کې د شته معلوماتو لوستل، ځان ورباندي پوهول او د دې الرښوونو عملي 
کول به ستاسو سره مرسته وکړي چې په خوندي توګه موټر وچلوئ. په دې الرښود کتاب کې شته توضيحات به ال 

ډېر معلومات درته واضح کړي، مګر د خونديتوب ددې لومړنيو مقرراتو تعقيبول به تاسو راپيل کړئ. 

مهمه نه ده چې تاسو د موټر په کومه څوکۍ کې ناست ياست، په هرحالت کې خپل پټې وتړئ.	 

د ټاکل شوي سرعت قوانين عملي کړئ.	 

خپل موټر چلولو ته پوره پاملرنه وکړئ. 	 

په پوره هوښ موټر چلوئ.   	 

له تاسو څخه مننه چې په دې الرښود کې په شته عملي اصولو او مقرراتو د ځان پوهولو لپاره مو وخت ورکړ او د 
خپلو وسايطو د چلولو پرمهال همدا ترافيکي قوانين عملي کوئ. دا دواړي تعليمي چاري چې يو د ترافيکي اصولو 
زده کړه او بل د هغه عملي کول دي، او همداراز په خوندي توګه د موټر چلولو ته ستاسو ژمنتيا د ټولو هغو کسانو 

لخوا ستايل کيږي چې په ګډه د آيووا له سړک څخه کار اخلي.  

د موټر چلولو د جواز او د هویتي خدماتو له موقعیت څخه لیدنه
په ټول ايالت کې د آيووا ايالت DOT خدماتي مرکزونو او د مالياتي چارو د سيمه ايزو دفترونو موقعيتونه شته. تاسو کوالی شئ له دې موقعيتونو څخه ليدنه 
وکړئ؛ مهمه نه ده چې دا موقعيتونه به ستاسو د هستوګنې ځای ته نږدې وي. سربيره پردې، که تاسو 18 کلن يا له دې څخه ډير عمر لرئ او نور شرايط مو 

هم پوره کړي وي، نو ستاسو لپاره ځينې خدمات، لکه د جواز نوي کولو چاري په انالين بڼه هم شته.

په DOT موقعيت کې د مالقات مهالويش:
www.iowadot.gov/service-selector

د مالي چارو په سيمه ايز دفتر کې:
الندې ويبپاڼې ته مراجعه وکړئ او له هغه موقعيت سره اړيکه ونيسئ چې تاسو يې ليدنه په پالن کې لرئ، ترڅو وګورئ چې دوی د سوداګرۍ 

چاري څنګه ترسره کوي.
www.iowadot.gov/mvd/iowa-dot-locations

آنالين:
ايا تاسو د آنالين خدماتو  دا معلومه کړئ چې 

لپاره وړ ياست.
www.mymvd.iowadot.gov

دا یوازینی ځای دی چې تاسو کوالی شئ خپل جواز په آنالین ډول نوی 
کړئ. دلته ډیرې ویبپاڼې شته چې د پیسو په مقابل کې هغه معلومات 
پلوري چې موږ یې په وړیا ډول چمتو کوو. دوی دا فکر کوي چې تاسو د 
موټر چلولو نوی جواز ترالسه کوئ، خو په اصل کې تاسو داسې نه کوئ. 

http://www.iowadot.gov/service-selector
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څپرکی   1

ستاسو د موټر 
چلولو جواز

1.1 څوک د آیووا ایالت موټر 
چلولو جواز ته اړتیا لري؟

هرهغه څوک چې په آيوا کې پر عامه سړکونو موټر، موټرسايکل، يا کوچني 
سکواټران چلوي بايد اجازه ليک يا جواز ولري. که تاسو د موټر چلولو د 
جواز اخيستلو لپاره له الندي کارونو څخه لږترلږه يو ترسره کړی وي تاسو 

به د آيووا اوسيدونکي ګڼل کيږئ: 

په دې ايالت کې د رايې ورکولو لپاره ثبت شوي ياست.	 

خپل ماشوم مو د آيووا ايالت په دولتي ښوونځي کې شامل کړی وي.	 

په آيووا ايالت کې د يوې دايمي دندي لپاره منل شوې ياست.	 

لپاره ژوند 	  30 ورځو  د  په پرلپسې توګه  ايالت کې مو  آيووا  په 
کړی وي.

په آيووا ايالت کې مو د ملکيت اړوند د کور د ماليې معافيت يا د 	 
نظامي ماليې د معافيت لپاره اسناد سپارلي وي.

له آيووا ايالت څخه مو عامه مرستې ترالسه کړي وي.	 

که تاسو په الندنيو حاالتو کې يو حالت ولرئ، په دې صورت کې د موټر 
چلولو جواز ته اړتيا نلرئ: 

د متحده اياالتو د وسله والو ځواکونو سره د دندې پر مهال د نظامي 	 
موټر چلول.

د کورني کښت کروندې او د نږدې هري کرنيزي ځمکې تر مينځ 	 
د کښت  دننه کې  په  ميلونو  دوو  د  يا  تجهيزاتو چلول  د زراعتي 

کروندې لپاره عملياتي چاري ترسره کول.

د خپل ايالت يا هيواد لخوا درکړل شوي جواز په مرسته په آيووا 	 
ايالت کې د يو سيالني يا زده کوونکي په توګه موټر چلول.
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1.2 خپل د جواز او بیمې اخیستل
تاسو بايد د موټر چلولو پر مهال همېشه خپل اجازه ليک يا جواز له ځان سره 
ولرئ. په آيووا ايالت کې د راجسټر شويو عراده جاتو چلوونکي بايد د بيمې 
کارټ )په چاپ شوې يا بريښنايي بڼه( له ځان سره ولري تر څو د مسئوليت 
پر مهال د بيمې ثبوت يې تصديق شي. په دې کار کې پاتې راتلل کيداي شي 

جريمه ولري او احتمال شته چې عراده جات مو ضبط شي.

1.3 اړین روغتیایي معاینات او ازموینې
کارونه  بايد الندې  تاسو  کوئ،  لپاره غوښتنه  د خپل جواز  تاسو  کله چې 

وکړئ:

د سترګو د ليد معايناتو بشپړول.	 

پوهنيزه ازموينه په برياليتوب سره ترسره کړئ.	 

)که تاسو د 18 کلونو څخه کم عمر لرونکي ياست(، نو تاسو بايد 	 
دا ثابته کړئ چې د آيووا ايالت لخوا د موټرچلولو د ازموينې يو 

تصديق شوی کورس مو په برياليتوب سره بشپړ کړی دی.

د موټر چلولو ازموينه بشپړه کړئ )په هغه صورت کې چې تاسو 	 
د موټر چلولو تعليمي کورس پای ته رسولی وي، بيا دغه شرط 

ته اړتيا نشته(.

زموږ د تمريني آزمويني لپاره آنالين مطالعه وکړئ:
www.iowadot.gov/mvd/driverslicense/

manuals-and-practice-tests

 په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره
IOWADOT.GOV ته مراجعه وکړئ: 

کله او څنګه بايد خپل جواز نوی کړئ.

 د فارغ شوي موټر چلوونکي د جواز پروګرام
 )د 18 کالو څخه کم عمر لرونکو موټر چلوونکو لپاره(. 

 په کور يا ښوونځي د موټر چلولو اړوند د خپلي پوهې آزموينه )له سفر څخه پرته(.

د جواز سير ځانګړي ډولونه لکه د موټرسايکلونو او CDL جوازونه.
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څپرکی   2

د سړک ترافیکي 
نښې او مقررات

2.1 ترافیکي نښې 
او دا چې ترافيکي  قوانينو، خطرونو، موقعيت، الرښوونو  ترافيکي نښې د ترافيکي 
خدمات چيرې دي، مشوره ورکوي. د ترافيکي نښو شکل او رنګ د هغه معلوماتو په 

ډول پوري اړه لري چې دوی يې وړاندي کوي.

معياري رنګونه

سور 
ودرېږئ، الر ورکړئ، يا هغه څه 

وکړئ چې په ترافيکي نښه کې ښودل 
شوي وي.

زرغون
لوری. دې ته اشاره کوي چې يو 

ځای چيري دی، يا يو ځای ستاسو له 
موقعيت څخه څومره لرې دی.

آبي
د مسافرو لپاره خدمات. تاسو ته 

ځينې ځايونو لکه د استراحت ساحې، 
سياحت ځايونه، روغتونونه، د 

استوګنې ځايونه، د تيلو ټانکونه، 
رسټورانټونه، او سياحتي سيمې په 

نښه کوي.

ژیړ 
عمومي خبرداری.

روښانه ژیړ- زرغون 
د پلي کسانو، سايکلونو او د ښوونځي 

د خبرتيا نښې.

سپین 
تنظيموونکي. د تطبيق وړ قوانينو 

او مقرراتو په اړه معلومات وړاندې 
کوي.

نارنجي 
د سړک کار، لنډمهاله ترافيک کنټرول 
او د ساتنې خبرتيا. پر سړک د سرعت 

د محدوديتونو او کاريګرو په اړه ډاډ 
ترالسه کړئ.

نصواري 
تفريحي او د خوښې وړ کلتوري 

ځايونه. تاريخي ځايونو، پارکونو، يا 
تفريحي سيمو ته اشاره کوي.

روښانه ګالبي
د ترافيکي پيښې د مديريت خبرداری 

او الرښودي نښې مثال د ترافيکي 
پېښې ساحه پاکول، د کثافاتو لرې کول 

او داسې نور.
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څپرکی  2

معياري شکلونه

اته څنډې
شکل يوازې د تمځای د نښې لپاره کارول کيږي. په 
هغه څلورالرو يا تقاطع کې چې دغه نښې کارول 

شوي وي، بايد هلته په بشپړه توګه ودرېږئ. 

مساوي مثلث 
د الرې حق ورکړئ.

بیرغ لرونکی
دا نښه به د سړک په کيڼ اړخ کې وي. دا تاسو ته 

د نه تيريدو ساحې په اړه خبرداری درکوي.

الماس ته ورته شکل
خبرداری. تاسو ته د سړک د ځانګړو خطرونو په 
اړه خبرداری درکوي. په يوه نښه کې ليکل شوي 
الفاظ يا انځورونه به دا درته وښيي چې تاسو ولې 
بايد ورو شئ يا له اضافه احتياط څخه کار واخلئ.

مستطیل 
د ترافيک د تنظيم، الرښود او خبرداري نښو لپاره 

کارول کيږي.

پنځه ضلعي 
له ښوونځي څخه تېرېدل. دا نښې د ښوونځي له 

ساحې او له ښوونځي څخه تېرېدل په نښه کوي.

کراسبک 
پټلۍ  د  له سړک څخه  پټلۍ نښې چې  اورګاډي  د 
د  وي.  شوي  ايښودل  کې  ساحه  هره  په  تېرېدو 
کراس بکونو الندې د شميرې نښه دا درته ښيې 
له څو مجموعو څخه  پټلۍ  ريل  د  بايد  تاسو  چې 

تېر شئ.

حلقه 
مخته د اورګاډي له پټلۍ څخه د تېرېدو ساحه ده.
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2.2 مقرراتي نښې
په دې نښو کې د ترافيکي الرښوونو، د ترافيکي لينونو څخه د استفادې، د سړک لين بدلولو، سرعت، پارکينګ او نورو ځانګړو حاالتو په اړه معلومات وړاندې 
کېږي. ځينې مقرراتي يا تنظيموونکې نښې د يو سمبول پر سر د سور رنګه پټې تر څنګ يوه سره دايروي نښه هم لري. دا دې ته اشاره کوي U-turn. تاسو ځينی 

شيان نشئ کوالی، د مثال په توګه، کيڼ اړخ ته نه شئ ګرځېدالی، يا ښې اړخ ته نه شئ ګرځېدالی او يا هم په U بڼه له جادې څخه نه شئ تاوېدالی.

د سرعت محدوديت نښې
اقل  حد  يا  اکثر  حد  هغه  د  نښې  محدوديت  سرعت  د 
خوندي سرعت لپاره وي چې اجازه ورکړل شوې ده. د 
سرعت اعظمي حدونه د موټر چلولو د ځانګړو شرايطو 
لپاره دي. ځينې وختونه چې د شرايطو همدا غوښتنه وي 
تاسو بايد خپل سرعت کم کړئ، مثال )د باران يا واوري 
اورېدو پر مهال( چې سړک ښوی وي يا )د ګرد او غبار 
د  مالومېږي.  نه  په روښانه ډول  پر مهال( چې سړک 
لپاره  اقل سرعت  حد  د  ځينو سړکونو  پر  لوړ-سرعت 
حدود ټاکل شوي وي. که دا حد اقل سرعت ستاسو لپاره 
ډېر تېز او ګړندی سرعت وي، نو تاسو بايد له بلي الري 

څخه استفاده وکړئ.

د ترافيکي لين د کنټرول نښې
په دې نښو کې دا درته ښودل کېږي چې چيرې تلالی شئ 
او چيرې خپل وسايط را ګرځوالی شئ او عموما په دې 
نښو کې د غشي سمبول وي. دا نښې د سړک په اوږدو 
کې دي يا پر سړک باندي ځوړندي وي. ځينې وختونه په 

سړک کې سپين تيرونه هم رنګ کيدي شي.

د نه تيريدو نښې
دا نښې دا په نښه کوي چې د بل موټر تيريدل خوندي 
ندي. د نه تيريدو ساحه، دغه نښه د نه تيريدو د ساحي په 
سر کې موقعيت لري. د تيريدو ساحې په دې اساس دي 
چې تاسو څومره لرې ليدلی شئ. که چيرې دا خوندي 
تيريدو  د  چيري  وکړئ  همداسې  کولی شئ  تاسو  وي، 
اجازه وي. په 42 مخ کې د تيريدو ساحه پياده رو نښې 

بيان شوي.

د درېدلو نښه
د تمځاي نښه په دې مانا ده چې تاسو بايد بشپړ ودرېږئ 
او تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې موټرونه او 
تېر شوې وي. که چيرې يو څوک  پياده تګ کوونکې 
وي، نو د درېدلو پر خط ودريږئ. که اړتيا وي، تاسو 
ځان  ته  څنډې  بېلېدونکې  يا  خط  درېدلو  د  شئ  کولی 
ورسوئ او وروسته حرکت وکړئ کله چی خونديتوب 

وي.

د الرې ورکولو نښه
د الري ورکولو نښه په دې معنی ده چې تاسو بايد په هغه 
څلور الره کې چې تاسو تيريږئ يا هغه سړک چې تاسو 
ور ننوځئ د نورو ترافيکو لپاره خپل سرعت کرار کړئ او 

هغوی ته د تېرېدو حق ورکړئ.

ويشل شوې لويه الره 
د سړک ويشوونکې  نښه  دا  ده.  وړاندي الر ويشل شوې 

ساحه يا خنډ په ګوته کوي.

يوه الر
ترافيک يوازې پر هغه لور حرکت کوي چې د غشي نښه 

هماغه لوري ته وي.

د نه ننوتلو نښه
ليدالی شئ چی ور  تا  دا نښه د هغو سړکونو په سر کی 
ننوتل ممنوع دي. تاسو به هلته د سړک ويشونکې ساحه له 
سړک څخه د تېرېدلو په سيمه کې او د يو طرفه سړک په 

ډېرو ځايونو کې له سړک څخه د وتلو الري ووينئ.

ناسمه الره
تاسو ناسم را ګرځيدلي ياست او د مقابل لوري را روان 
ترافيکي لين ته ننوتلي ياست. خپل موټر د سړک له هغې 
برخې څخه لرې کړئ چې ترافيک پرې تږ را تږ کوي، 

ودرېږئ او هر څومره ژر چې امکان لري را وګرځئ.
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2.3 د خبرتیا نښې
د خبرتيا نښې ژيړې دي چې توري کلمې يا سمبولونه لري او ډيری يې د الماس په شکل دي. دا نښې تاسو ته خبرداري درکوي چې ورو شئ او د اړتيا په صورت 

کې ودرولو ته چمتو اوسئ. يو ځانګړی حالت يا خطر په مخکې دی. ځينې عامې د خبرداري نښې الندې ښودل شوي.

څلورالری/له سړک څخه اوښتل
وړاندي يو بل سړک دی چې پر 

هغه سړک باندي تيريږي چې 
تاسو پرې ياست. ستاسو په الره 

کې د تېرېدلو لپاره په احتياط سره 
وګورئ.

وړاندي سيګنال/اشاره
دا نښې د لوړ سرعت په سړکونو 

کې کارول کيږي. د څلورالري او 
 د درېدلو څراغ لپاره چمتو اوسئ.

د ټرافيک يو ځای کېدل
که تاسو په عمومي سړک باندي 
ياست او دا نښه و وينئ، د نورو 

موټرو لپاره چمتو اوسئ چې 
 ستاسو په لين کې ګډيږي.

دوه طرفه ترافيک
ښي خوا ته پاتې شئ ځکه چې 

تاسو يو طرفه سړک پريږدئ او 
 دوه طرفه سړک ته ننوځئ.

ويشل شوې لويه الره پيليږي
تاسو هغه ځاي ته نږدې کېږئ 
چيرې چې دوه طرفه الر به د 
مرکزي پټۍ په مرسته ويشل 

 کيږي.

ويشل شوې لويه الر پاي ته 
رسيږي

دوه طرفه الر به نور د مرکزي 
پټې لخوا نه ويشل کيږي. را روانو 

وسايطو ته پاملرنه کوئ.

آس ګاډۍ
د سړکونو په اوږدو کې د ورو 

حرکت، آس ګاډيانو لپاره محتاط 
اوسئ. خپل سرعت کم کړئ او 

ورو تير شئ.

ترافيکي لين پای ته رسيږي
د ترافيکو دوه لينونه به ډير ژر په يو 

ترافيکي لين بدل شي. ټرافيک بايد 
 يو ځای شي.

فارمي ماشين آالت
پر سړکونو باندي د کرنيزو يا 
زراعتي ورو حرکت کوونکو 

تجهيزاتو لپاره محتاط اوسئ. خپل 
 سرعت کم کړئ او ورو تير شئ.

د پليو لپاره کرښه
د هغو خلکو لپاره مو بايد پام وي 
چې ممکن ستاسو د موټر مخې ته 

 حرکت کوي يا منډه کوي.

د هوسۍ ټېرېدنه
هوسۍ کيداي شي هڅه وکړي چې 

په سيمه کې له سړک څخه تېره شي. 
 ورو شئ او په احتياط سره وګورئ.

غونډۍ
دا نښه ټولو موټرو ته يو خبرداری 

دي چې مخکې سړک د يوې غونډۍ 
الندې تيريږي. تاسو بايد له غونډۍ 

څخه تر کښته کيدو دمخه خپل 
 بريکونه چيک کړئ يا وګورئ.

وړاندي T- څلورالری دی
هغه الره چې تاسو ورباندي روان 
ياست مستقيمه نه ځي. ښي يا کيڼ 

 اړخ ته د ګرځيدلو لپاره چمتو اوسئ.

مخکې د ښوونځي بس والړدی
تاسو يوې سيمې ته نږدې کېږئ 
چيرې چې د ښوونځي والړ بس 
مسافر پورته يا کښته کوي. پر 

ماشومانو پام کوئ. درېدلو ته چمتو 
اوسه. 

ښی طرف ته تدريجي کښته 
کېدونکې الر

وړاندي سړک په تدريج سره ښي 
خوا ته وګرځئ. د خپل جهت 

 بدلون لپاره چمتو اوسئ.

د لندبل پر مهال ښوينده حالت
د لندې هوا له امله وړاندي سړک 

ښوی دی. د دې شرايطو الندې 
 ورو کېدل. 

د شيفرون نښه
دا نښه د منحني نښو سربيره 

کارول کيږي او دا په هغه 
صورت کې وي چې کله د سړک 
په جهت يا سمت کې بدلون ته د 

اضافي پاملرنې اړتيا وي.

په رمپ يا منحنې الر کې د 
سرعت حد

د وتلو په منحنې الر کی وړانديز 
 شوي سرعت.

وړاندي له سړک څخه ښوونځي 
ته د اوښتو الر ده

د تيرېدلو سره يو ځای تاسو د 
ښوونځي ساحې ته نږدي کېږئ.  

ماشومانو ته پام وکړئ او د 
ښوونځي تېرېدلو نښو ته وګورئ. 
د دې نښې رنګ ممکن ژيړ وي.
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ثابت سور
په بشپړه توګه ودرېږئ. 

ځلېدونکی سور
هماغسي وکړئ لکه څنګه چې د دريدو د نښو پر مهال يې 

ترسره کوي. 

ثابت ژیړ
مه  ته  څلورالري  شئ،  درېدالی  توګه  خوندي  په  تاسو  که 
په  ودرېږئ،  ډول  خوندي  په  کولی  نشئ  تاسو  که  ننوځئ. 

احتياط سره له څلورالري څخه مخ ته تېر شئ. 

ژیړ ځلېدونکی
په احتياط سره پر مخ الړشئ. وسايطو او پياده تلونکو ته الر 

ورکړئ او که ځای خوندي وي مخ ته حرکت وکړئ.

ثابت زرغون
يواځې هغه وخت حرکت وکړئ چې څلورالرې کې ترافيک 
نه وي. په څلورالري کې موټرونو او پياده تلونکو کسانو ته 
الر ورکړئ. کله چې د ترافيکي اشارې رڼا بدله شي، ټرافيک 
د  ته  دوي  بايد  تاسو  نو  بند شي،  کې  څلورالري  په  ممکن 

تېرېدو لپاره وخت ورکړئ.  

ثابت سور غشی
هغه موټرونه چې کيڼ يا ښي خوا ته ځي بايد ودريږي. 

ثابت ژیړ غشی
د کيڼ يا ښي اړخ اشاره د سور کيدو په حال کې ده. که تاسو 
په خوندي توګه درېدالی شئ، څلورالري ته مه ننوځئ. که 
تاسو ال له وړاندي څلورالري ته ننوتلي ياست، نو خپل کيڼ 

يا ښي اړخ ته وګرځئ.

ژیړ ځلېدونکی غشی
د مقابل لوري څخه راروان ترافيک او پياده تلونکو کسانو ته 
الر ورکړئ؛ بيا په احتياط سره کيڼ لور ته وګرځئ. د مقابل 

لوري را روان ترافيک ته زرغون څراغ لګېدلی دی.

ثابت زرغون غشی
راتلونکي  ته وګرځي.  لوري  يا ښي  کيڼ  موټر کوالی شي 
ترافيک بايد ودرول شي. مخامخ يا مستقيم مه ځئ. يواځي 
هغه لوري ته حرکت وکړئ چې په غشي اشاره ورته شوې 
ده. نورو هغه موټرونو او پياده تلونکو کسانو ته د الرې حق 

ورکړئ چې ال له وړاندي په څلورالري کې دي.

2.4 د ورو حرکت د موټرو نښه
د موټر په شا کې د انعکاس نارنجي مثلث نښه په دې معنی ده چې دا mph 35 يا له دې څخه لږ سفر کوي. تاسو به 

دغه نښې د سړک د ساتنې پر تجهيزاتو، د کروندې پر نقليه وسايطو يا د آسونو پر ګاډيو وګورئ.

2.5 د الرښود نښې
د الرښود نښان بېال بېلو ځايونو ته الرښوونه او فاصله ښيې، يا داسې ساحو ته لکه ښارونه، هوايي ډګرونه، ايالتي 
کرښې؛ يا د عالقې وړ ځايونو ته لکه ملي پارکونه، تاريخي سيمې، يا موزيمونه. د مايل نښه کوونکي د مايلونو شمير 
ښيي له کوم ځاي څخه چې د ايالت تر منځ الر هغه ايالت ته ننوځي چې تاسو پکې سفر کوئ. دوي د دې محاسبه کولو 
لپاره کارول کيدي شي چې تاسو د وتلو يا منزل څخه څومره لرې ياست او په بيړني حالت کې خپل دقيق ځاي ورکړئ.

2.6 خدماتي نښې
د خدماتو نښې د مختلفو خدماتو ځای ښيې؛ لکه د آرام ځايونه، د تيلو سټيشنونه، د کيمپ ميدانونه، يا روغتونونه په ګوته 

کوي.

2.7 د الرې نښې
د الرې دغه نښان د سړک ډول په ګوته کوي چې د اياالتونو يا د متحده اياالتو لويي الري، د آيوا ايالت الري، ايالتي لويو 

الرو، سړکانو او داسي نورو ځايونو کې د سفر پرمهال د لويو الرو ترافيکي نښې تعقيب کړئ.

2.8 ټرافیکي سیګنالونه
د ترافيکي نښو سربيره، د ترافيک کنټرول د آيووا ايالت د قانون پلي کوونکي، د لويې الرې پرسونل يا د ښوونځي د 

تيريدو ساتونکو لخوا چمتو کيدي شي. تاسو بايد د دې کسانو الرښوونې تعقيب کړئ.

30

معیاري ترافیکي اشارې

د غشي د سر اشاره

ایالتي لویه الر د متحده 
ایاالتو په کچه 

لویه الره

د ایووا ایالت 
سړک
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2.9 د اورګاډي له پټلۍ څخه تېرېدل
د اورګاډي له پټلۍ څخه په تېريدو کي له زيات احتياط څخه کار واخلئ او 
هيڅکله خپل موټر د اورګاډي پر پټليو مه دروئ. اورګاډي په چټکۍ سره نه 

شي درېدالی. 

باندي د  دا ښيي چې پر سړک  دپياده رو نښې  او  د مخکينۍ خبرتيا نښې 
اورګاډي پټلۍ تيريږي. کله چې تاسو پټلۍ ته نږدې کېږی، د فکري ګډوډي 
اسباب لرې کړئ، خپلې کړکۍ خالصي کړئ او خپل ميوزيک بند کړئ. که 
چيرې د اورګاډي پټلۍ څخه د تېرېدو ځای ته نږدې ياست، نو مخکې له دې 
چې پټلۍ ته ورسيږئ دريدو ته چمتو اوسئ. د پياده رو نښې پر سړک باندي 
د RR د تورو سره يو ځای په غټ X سره ليکل شوي وي. دا نښې له سړک 

څخه د اوښتلو په ټولو ځايونو کې نه کارول کيږي.

د کراسبک نښې د اورګاډي له پټلۍ څخه د اوښتو په عمومي ځايونو کې 
نصب شوي وي. دا نښه په دې معنی ده چې دواړو لوريو ته وګورئ، د 
ته الر ورکړئ. د کراسبک  اورګاډي  او  ته غوږ ونيسئ  اورګاډي هارن 
الندې د شميرې نښه په دې معنی ده چې له يوې څخه زيات د اورګاډي ډبې 

رواني دي.

يو ځای وکارول  د کراسبکونو سره  اشاروي سيګنالونه ممکن  ځلېدونکي 
شي. کله چې څراغونه روښانه وي، تاسو ودرېږئ. تر څو چې ډاډه شوي 
نه ياست، د اورګاډۍ له پټلۍ څخه مه اوړئ. که چيرې له يوه څخه زيات 
اورګاډي وي، په دې وخت کې ډېر احتياط کوئ چې له مقابل لوري څخه بل 

اورګاډی را روان نه وي.

 د اورګاډۍ له پټلۍ څخه د تېرېدو په ځينو ځايونو کې د روښانه څراغونو تر 
څنګ له ګېټ يا دروازو څخه هم استفاده کېږي. کله چې د دروازې د ښکته 
کيدو وړاندي څراغونه روښانه شي نو ودريږئ. تر هغه پورې چې دروازې 
پورته نه شي او څراغونه روښانه وي نو ودريږئ. هيڅکله د دروازې پر 
شاوخوا حرکت مه کوئ. دا خطرناک او د قانون خالف کار دي. د ريل پټلۍ 
دروازې او د خبرتيا څراغونه تاسو ته خبرداری ورکوي چې اورګاډی نږدې 

کېږی. 

د لويې الرې - اورګاډي پټلۍ څخه د تېرېدو ځايونه د ريل پټلۍ په نوم سره 
په نښه شوي دي او په بېړني حالت کې د زنګ وهلو لپاره شمېرې هم ليکل 
شوي وي. که تاسو د سيګنال يا اشارې د خرابوالي يا بل خطرناک حالت 

په اړه خبر ياست )مثال پر پټلۍ د موټر دريدل، 
نور خنډونه يا په الر کې شته زيانونه وي(، نو د 
پټلۍ مسؤولينو ته د خبر ورکولو لپاره ليکل شوي 

شميرې ته زنګ ووهئ.

بايد ودريږئ
 Uber ټول د ښوونځي بسونه، چارټر بسونه، مسافر وړونکي موټرونه )لکه
يا Lyft( او ټول هغه وسايط چې احتياطي مواد انتقالوي، بايد له پټلۍ څخه تر 
تيريدو وړاندي د اورګاډي د پټلۍ وړاندي له 15 څخه تر feet 50 په واټن 
ودريږي. که چيرې يو پوليس افسر يا د لويې الرې ترافيک سيګنال د لويې 
الرې ترافيک پر مخ وړي، تاسو اړتيا نلرئ چې ودريږئ. که چيرې له پټلۍ 
څخه د تېرېدو په ځای کې د "EXEMPT" نښه لګېدلي وي، په دې صورت 

کې هم اړينه نه ده چې ودرېږئ.

2.10 کاري ساحه
لوحې،  غشی  د  لکه  وسيلې  کنترولي  ترافيکي  د 

کانال  د  او  بيرغونه،  سيګنالونه،  ترافيک  لنډمهاله 
جوړوني وسايل په کاري ساحو کې لګول شوي وي، تر څو 

موټر چلوونکی له مختلفو شرايطو څخه خبر کړي. په کاري 
ساحو کې ډيري نښې د الماس په شکل دي، که څه هم يو څو نښې مستطيل 
شکله دي. د دې نښو او خبرداري آلو لپاره نارنجي رنګ لومړنی يا اساسي 

رنګ دی. 

 ترافيکي کنټرولوونکې وسيلې او نښې د ساختماني چارو، خونديتوب، څارنې 
او کاري ساحې معلومولو لپاره کارول کيږي. دا نښې د دې تر څنګ چې 
په کاري ساحه کې د کارمندانو لپاره خونديتوب را مينځته کوي، همداراز په 
ياده ساحه کې د موټرچلوونکو او پياده تلونکو کسانو سره هم مرسته کوي 
چې محفوظ پاتي شي. خبر اوسئ او په احتیاط سره موټر وچلوئ ممکن په 

کاري ساحو کي جریمه دوه چنده شي.

دا کاري ساحې کېدای شي خطرناکې وي، او د سړک کاريګر پر تاسو تکيه 
کوي تر څو دوی له تاسو څخه خوندي وي:

خپل سرعت له ترافيکي شرايطو سره سم تنظيم کړئ. 

د نښانونو، ټرافيکي اشارو، او ترافيکي بيرغونو لخوا وړاندي شوي ټولي 
الرښووني تعقيب کړئ. 

د شا لخوا په نورو وسايطو پسې د حرکت کولو واټن ډېر کړئ. 

موټر چلولو ته پوره پاملرنه وکړئ. 

هغه لوحې چې د غشي نښه ورباندي وي
لوی ځلېدونکي بيرغونه معموال هغه مهال 
کارول کېږي چې سړک يا يو ترافيکي لين 

بند وي. 

بيرغونه
هغه کسان چې د درولو/حرکت ورو کولو نښه لرونکي 
بيرغونه له ځان سره لري، دوی په کاري ساحه کې له 
ترافيکي کنټرول سره مرسته کوي. د هغوی الرښوونې 
يا  زرغون  ژيړ  ځلېدونکي  بايد  دوي  کړئ.  تعقيب 
يا جاکټونه اغوستي وي.  نارنجي واسکټونه، کميسونه 
عموماً دوی د درېدلو يا حرکت ورو کولو له نښو څخه 
کار اخلي. کېدای شي کله ناکله سور رنګه بيرغونه هم 

وکارول شي.

د کانالونو وسايل
موانع، عمودی تختې، بېلران، ترافيکي مخروطونه، او پيپ لرونکي نښې 

د  چې  دي  وسايل  عمومي  هغه 
احتمالي خطرناکو  او  غير معمولي 
د  چلوونکو  موټر  د  څخه  شرايطو 
خبرتيا لپاره کارول کيږي، او په يوه 
کاري ساحه کې موټر چلوونکو ته د 

خونديتوب الرښوونه کوي.
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B

2.11 د سړک مینځ او د ترافیکي لین نورې کنټرولي نښې
د لويو الرو د نښو په څېر د سړک مينځ نښی هم مستقيماً مرسته کوي او ترافيک منظم کوي. تاسو به 
ووينئ چې دا نښې په يواځې ډول لګول شوي وي، يا هم د نورو ترافيکي نښو سره يو ځای کارول 
کيږي. سپينې کرښې هغه ترافيکي جريان سره جال کوي چې يوه مسير يا يوه لوري ته حرکت کوي. 

ژېړې کرښې د مقابل لوري را روان ترافيکي جريان سره جال کوي.

په دوه طرفه سړکونو کې به تاسو په ځينو ځايونو کې د ماتې شوي کرښې تر څنګ يوه متصله ژيړ 
رنګه کرښه هم ووينئ. د متصلې ژيړې کرښې تر څنګ له نورو عراده جاتو څخه د تېرېدو اجازه 
نشته. د خونديتوب په صورت کې د ماتې شوي کرښې تر څنګ روان عراده جات کوالی شي چې 

تېر شي.

2.12 د الري ورکولو ترافیکي لینونه
د الري ورکولو ترافيکي لينونه د جامدو سپينو مثلثونو له قطار څخه جوړ شوي دي چې نږدې 
موټرونو ته اشاره کوي. دا ترافيکي لينونه پر سړک د سفر کولو ترافيکي لين پوري غځېدلي وي، 
تر څو هغه نقطه په ګوته کړي چې په کوم ځای کې بايد وسايط د "الري ورکولو" نښان يا "دلته د 

الري ورکولو ځای" نښې سره سمون لري.

2.13 له سړک څخه د پلي کسانو اوښتل، د موټر 
درولو کرښې، او د مسیر ټاکلو غشي لرونکې نښې

کله چې له تاسو وغوښتل شي چې د يوې نښې يا ترافيکي اشارې له امله ودرېږئ، تاسو بايد د 
موټر د درېدلو يا تمځای کرښې، يا له سړک څخه د پلي کسانو اوښتلو کرښې ته له رسېدو وړاندي 
ودرېږئ. له سړک څخه د پلي کسانو اوښتل هغه ساحه ده چې پياده خلک له سړک څخه تيريږي. 
تاسو بايد له سړک څخه د پلي کسانو اوښتلو ځای ته له رسېدو سره سم پلي تلونکو کسانو ته د تېرېدو 
الر ورکړئ. له سړک څخه د پلي کسانو اوښتلو ټول ځايونه په نښه شوي نه دي. کله چې له داسې 
څلورالرو څخه تېرېږئ، چې هلته له سړک څخه د پلي کسانو د اوښتو ځايونه په نښه شوي نه وي، 

دلته له پلي تلونکو کسانو سره محتاط اوسئ. 

د غشي ځانګړي نښه ممکن موجوده وي او له دې نښې څخه د استفادې پر مهال اجازه لرونکي 
حرکتونه په نښه کېږي يا د موټر چلولو پر مهال هغه اړينې الرښوونې په پام کې نيول کېږي چې په 

ترافيکي لين کې بايد مراعت شي. 

2.14 بیرته راګرځیدونکي ترافیکي لینونه
پر سړک د تګ لپاره ځينې ترافيکي خطونه د دې لپاره جوړ شوي دي تر څو ځينې وختونه د 
ترافيکو جريان پر يوه لوري روان وساتي او کله بيا ترافيکي جريان يو له بله په مقابل طرف کې 
جاري وساتي. دا ترافيکي خطونه عموماً په پرېکنده دوه ګونو زيړ رنګه کرښو باندي پېژندل کېږي. 
مخکې له دې چې تاسو په دغه ترافيکي لينونو کې موټر چلول پيل کړئ، دا معلومه کړئ چې تاسو 
هماغه وخت له کوم ترافيکي لين څخه استفاده کوالی شئ. کيداي شي داسې نښې وي چې د سړک 
په غاړې يا سر باندي ځړول شوې وي. ځينې وختونه له ځانګړو څراغونو څخه استفاده کېږي. يو 
زرغون غشي لرونکې نښه په دې معني ده چې تاسو کولي شئ تر هغې الندې ترافيکي لين څخه 
استفاده وکړئ؛ سور "X" په دې معني چې تاسو دا لين نه شئ کاروالی. يو ځلېدونکی ژيړ "X" نښه 
دا معنی لري چې دا لين يوازې بل لور ته د ګرځېدلو لپاره دی. يو ثابت ژيړ رنګه "X" نښه په دې 
معنی ده چې له دې ترافيکي لين څخه استفاده کول پای ته رسېږي او تاسو بايد ژر تر ژره له همدې 

لين څخه ووځئ، ځکه همدا خوندي طريقه ده.

شکل 2.1: د ترافیکي لین کنټرول نښه

شکل 2.2: د الر ورکولو کرښې

دوه طرفه سړک

يو طرفه سړک

شکل 2.3: له سړک څخه د پلي کسانو اوښتلو 
الري، د موټر درولو کرښې او یو طرف ته د 

حرکت کولو غشي لرونکي نښې

شکل 2.4: د بیرته راګرځیدو ترافیکي لینونه

د موټر درولو 
کرښې

يو طرف ته د 
حرکت کولو غشي 

لرونکې نښه

له سړک څخه د 
پلي کسانو اوښتلو 

بېالبېلې الرې
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شکل 2.5: له بل ترافیک سره شریکه د کیڼ 
اړخ کرښه

شکل 2.6: د ځانګړي شوي ترافیکي 
لین نښه

په دې مثال کې، ترافيکي لين د لوړ بار 
وړونکو موټرونو (HOV) لپاره ځانګړی 

شوی دی چې دوه يا له دوو څخه ډير خلک 
ليږدوي.

2.15 کیڼ اړخ ته ترافیکي لین له نورو سره شریک شوی
په کيڼ لوري کې شريک شوي لينونه د هغو وسايطو لپاره ځانګړي شوي دي چې له هر طرف 
څخه کيڼ اړخ ته راګرځي. پر سړک باندې، کين لور ته د ګرځېدو غشي لرونکې نښې له مقابل 
لوري څخه د راروان ترافيک لپاره د هغو نښو پر ځای استفاده کېږي چې په يوه جهت کې ترافيکي 
جريان ښيي. دا ترافيکي لينونه د سړک پر دواړه طرفونو د متصلو او پرې شويو ژيړ رنګه کرښو 
په واسطه په نښه شوي دي. وسايط کوالی شي همدې ترافيکي لين ته ننوځي او مخکې له دې چې 
کيڼ اړخ ته وګرځي همدلته ودرېږي، خو له دې ترافيکي لين څخه مخ ته حرکت کولو لپاره کار نه 

شي اخيستل کېدای.

2.16 نیول شوي ترافیکي لینونه
په مختلفو سړکونو کې ممکن يو يا څو لينونه د ځانګړو وسايطو لپاره ونيول شي. نيول شوي ترافيکي 
لينونه په ځانګړو نښو ښودل شوي دي چې دا په ګوته کوي چې له دې ترافيکي لين څخه ځانګړي 
عراده جات کار اخيستالی شي او ډيری وختونه د سړک پر غاړه سپين الماس ډوله نښه ځړول شوي 
او/ يا هم د سړک سطحه رنګ شوي وي. که چيري دا ځانګړي وسايط نه چلوئ، نو پر دغه الرو د 

نورو موټرونو له چلولو څخه ډډه وکړئ.

2.17 له عمومي ترافیکي لین څخه استفاده کول
پر هغه سړک چې دوه يا څو لينونه پر يوه مسير د سفر کولو اجازه ورکوي، د کيڼ لوري ترافيکي لين عموما له نورو وسايطو څخه د تيريدو لپاره کارول 	 

کيږي. پر هغه سړک چې درې يا ډير ترافيکي لينونه لري، تاسو په ښي يا مرکزي ترافيکي لين کې پاتې شئ، البته که چيري له نورو وسايطو څخه تېرېږئ 
بيا کيڼ لوري لين ته واوړئ. که چيرې ترافيکي ګڼه ګوڼه ډيره وي، نو ښه خبره داده چې له همدې مرکزي لين څخه استفاده وکړئ.

پرته له دې چې د ترافيکي کنټرول وسيلې يا مسئوول چارواکي لخوا درته الرښوونه و نه شي، هيڅکله د سړک پرڅنډه موټر مه چلوئ.	 

هېڅکله پر څنډه مه تېرېږي، که سړک پوخ وي او يا کچه. نور موټر چلوونکي کېدای شي تاسو ته پام ونه کړي چې تاسو د سړک پرڅنډه ياست او پرته 	 
له دې چې تاسو وويني پر سړک به راوګرځي.

چيرې چې د ګرځيدو کنټرول لپاره هيڅ نښې يا د خطر نښې نه وي، تاسو بايد پر هغه ترافيکي لين راوګرځئ چې هغه ستاسو لپاره ټاکل شوی وي او يا 	 
هغه ترافيکي لين ته واوړئ چې تاسو ترې راغلي ياست. )شکل 2.7 وګورئ(

د تاوېدو پر مهال له يوه ترافيکي لين څخه بل ترافيکي لين ته په مستقيم شکل واوړئ، داسي نه چې له يوه لين څخه بل او له هغه څخه بيا وروسته بل ته 	 
اوړئ يا له نورو ترافيکو سره ګډ شئ. کله چې تاسو خپل ګرځېدل بشپړ کړی، د اړتيا په صورت کې کوالي شئ بل ترافيکي لين ته واوړئ.

 په ترافیکي لین 
 کې ستونزه مه جوړوئ

په خپل ترافيکي لين کې ستاسو پاتې 
کيدل به نورو ته اجازه ورکړي 

چې په خوندي ډول سره ښي خوا 
ته وګرځي.

په خپل ترافيکي لين کې پاتې کيدل 
به کيڼ لوري ته د ګرځېدونکی 

ترافيک پرمهال د رش رامينځ ته 
کېدو مخنيوی وکړي.

شکل 2.7: کله چې ګرځئ، په خپل ترافیکي لین کې پاتې شئ او هغه ته نږدې خط ته وګرځئ چې تاسو ترې راغلي یاست.
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2.18 د بایسکل خطونه او د 
پیاده تلونکو کسانو نښې

د بايسکل لينونه
ورڅخه  چلوونکي  بايسکل  دي چې  برخې  هغه  د سړک  لينونه  بايسکل  د 
استفاده کوي او دا لينونه پر سړک د بايسکل د شکل او نورو سپينو کرښو 

باندي معلومي شوي دي. 

د بايسکل ځينې خطونه ممکن د دوه ګونو سپينو خطونو، موانعو، 	 
لوحو يا ګلدانۍ په مرسته له نور ترافيک څخه جال شي. 

د بايسکل ځانګړي خطونه کيداي شي په زرغون رنګ وهل شوي 	 
وي او موټر چلوونکي بايد ډير پام وکړي او د زرغونو الرو څخه 
لپاره وګوري. موټر  بايسکل چلوونکو  بايد د  تيرولو وړاندي  د 
چلوونکي بايد په زرغون پياده رو باندي ونه دريږي. )شکل 2.8 

وګورئ(

موټر چلوونکي کولي شي ِهغه وخت د بايسکل پر خطونو باندي 	 
بايسکل چلوونکو  بايد د  او  موټر وچلوي کله چې حرکت کوي 
لپاره د خپل موټر څنګ لوري او شاته په احتياط سره وګوري او 

په احتياط سره تير شي.

د لين د شريکولو نښې
د پياده رو نښه لرونکي مشترک ترافيکي لين چې د "شارو" په نوم هم ياديږي 
موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې پر همدې ترافيکي لين باندي بايسکل 
بايسکل  د  بايد  موټر چلوونکي  يې هڅوي چې  ته  دې  هم شته،  چلوونکي 
چلوونکو څخه په خوندي ډول تير شي، او په غلطه الره تګ د بايسکل چلولو 
پيښې او د دروازې د ټکر احتمال کموي. د بايسکل د لينونو برعکس، شارو 
)د بايسکالنو سره مشترک سړک( د سړک يوه ځانګړې برخه د بايسکالنو 

لپاره ځانګړې شوې وي. )شکل 2.9 وګورئ(

د بايسکل بکسونه 
د بايسکل بکسونه د سړک د مينځ هغه نصب شوي نښې دي چې بايسکل 
چلوونکو ته د سيګنال شوي څلورالرې ته د ګرځيدو د خوندي الري اجازه 
ورکوي. د بايسکل بکسونه تېز زرغون رنګ لري او د بايسکل چلولو عکس 
ورباندي ليکل شوی وي. دا ځايونه له سړک څخه د پلي تېرېدونکو کسانو 
ساحې ته نږدې موقعيت لري او دوی د سړک د ترافيکي لين ټول عرض 

پوښي. )شکل 2.10 وګورئ(

د بايسکل د کشفوونکي سمبول
يو سمبول کيدای شي د سړک پر مينځ ليکل شوی 
وي چې د بايسکل چلوونکي لپاره د ترافيکي اشارو 
د فعالولو/حرکت کولو لپاره غوره موقعيت ورته په 

ګوته کوي.

شکل 2.10: د بایسکل بکسونه

شکل 2.9: د لین د شریکولو نښې

شکل 2.8: د بایسکل زرغون لین 

دلته انتظار وکړئ دلته انتظار وکړئ
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2.19 بایسکل او د پلي 
کسانو لپاره سیګنالونه

مستطيل شکله پړکېدونکې منارې 
مستطيل شکله ځلېدونکې نښې په السي ډول د پياده کسانو لخوا د فشار د تڼۍ 
په واسطه فعاليږي او ډيری وختونه پرته له ترافيکي سيګنالونو يا له سړک 
څخه د پوري وتلو په منځني بالک ساحو کې موقعيت لري. کله چې دا سيګنل 
فعال شي، د عنبري رنګه څراغونه په چټک ډول روښانه کيږي. کله چې 
دغه څراغونه ولګېږي، موټر چلوونکي بايد له سړک څخه د پوري وتلو پياده 
الر کې د پلي تلونکو کسانو لپاره ودريږي او پلي روانو اشخاصو ته بايد 

خبرداری ورکړل شي چې دوی له سړک څخه د اوښتلو ساحې ته ننوځي. 

د پلي تلونکو کسانو لپاره پرکېدونکې اشارې
د پلي تلونکو کسانو لپاره پرکېدونکې اشارې پر پښو روانو اشخاصو ته اجازه 
ورکوي چې په خوندي ډول له سړک څخه تير شي. دا نښې نښانې يوازې 
هغه وخت کار کوي کله چې د پياده تلونکي شخص لخوا فعالې شي. کله چې 
په احتياط سره مخته  تياره وي، موټر چلوونکي کولی شي  ټول څراغونه 
الړ شي. کله چې اشاره فعاله شي، الندې ژيړ څراغ روښانه کېږي او موټر 
چلوونکي بايد خپل حرکت ورو کړي. بيا الندې ژيړه رڼا ثابته پاتې کېږي 
او موټر چلوونکي بايد دريدو ته چمتو شي. بيا پورتني دوه سره څراغونه 
لګېږي او موټر چلوونکي بايد د پياده رو لپاره ودريږي. د لنډ وخت وروسته، 
دوه پورتنۍ سره څراغونه به په چمک وهلو پيل وکړي. که چيرې موټر 
چلوونکي مخکې نه وي درېدلي بايد ودريږي، او که چيرې پياده رو روښانه 

وي بيا په احتياط سره مخته والړ شي.

2.20 د لیدو له پلوه کمزوري پیاده تلونکي
که ستاسو موټر د يوې سپينې يا سري سپينې لکړي لرونکي کس ته نږدې شي 
چې د خدمتي څارويو لخوا رهبري کيږي، د دغه شخص ليد کمزوری وي. 

د هغه کس د ټپي کيدو مخنيوي لپاره له ډېر احتياط څخه کار واخلئ.

2.21 څلورالرې

څه وخت بايد د تېرېدو حق ورکړئ
چيرې چې موټرې يا پياده تلونکي له يو بل سره مخامخ کېږي او د ترافيک تنظيمولو لپاره هيڅ نښې يا سيګنال شتون ونلري، داسې مقررات شتون لري چې وايي 
څوک بايد د تېرېدو حق ترالسه کړي. دا مقررات چلوونکو ته وايي چې څوک بايد لومړی والړ شي او څوک بايد په مختلفو ترافيکي حالتونو کې انتظار وکړي. 
قانون وايي چې څوک بايد د تېرېدو حق ورکړي؛ دا هيچا ته د تېرېدو حق نه ورکوي. پرته له دې چې څوک د تېرېدو حق لري، تاسو بايد د هري ممکنه الرې د 

پياده يا بل موټر سره د ټکر کولو مخه ونيسئ.

د بايسکل چلوونکو سره ډېر محتاط اوسئ. پداسې حال کې چې بايسکل چلوونکي او موټر چلونکي بايد د سړک کارولو حقوق او مسؤليتونه شريک کړي، موټر 
چلونکي بايد پوه شي چې د بايسکل چلوونکي په ټکرونو کې ډير زيان منونکي دي. له همدې امله، د عراده جاتو چلوونکي بايد د موټر چلولو ښه دفاعي مهارتونه 
وکاروي ترڅو د بايسکل چلوونکو سره د ټکر مخه ونيسي. د تېرېدو حق ورکولو لپاره چمتو اوسئ، حتی په هغه وختونو کي چې بايسکل چلوونکي يې بايد تاسو ته 

درکړي. دوی د موټر پر وړاندې هيڅ دفاع نلري، نو دا د موټر چلوونکي په توګه ستاسو مسئوليت دی چې دوی ته پاملرنه وکړئ. 

شکل 2.11: مستطیل شکله ګړندی چمک کوونکی څراغ

شکل 2.12: د پیاده رو هایبرډ )دوه رګه( څراغ

د تېرېدو حق په ورکولو کې پاتې راتلل په آیووا ایالت کې د ټرافیکي تلفاتو 1 نمبر المل دی. 
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کنټرول شوې )په نښانونو سره په نښه شوې( څلورالرې
د تېرېدو د حق الندې قوانين په څلورالرې کې پلي کيږي:

کله چې تاسو سره څراغ ته له درېدو وروسته غواړئ ښي طرف ته 	 
وګرځېږئ، نو بايد الر ورکړئ. په سره اشاره کې ښي لور ته اجازه 

شته که چېري د دوی د منع کولو نښه شتون ونه لري.

هغه موټر چلوونکي چې د سړک غاړې څخه تيريږي، فرعي سړک، 	 
کوڅې، يا د پارکينګ ځای ته ننوځي يا وځي بايد پياده تلونکو ته الر 
ورکړي. پر پياده رو موټر چلول غيرقانوني دي، مګر دا چې تاسو 

ترې تېرېږئ.

هغه موټر چلوونکي چې کيڼ اړخ ته ګرځي بايد هغو موټرو ته الر 	 
ورکړي چې مستقيم روان وي. )شکل 2.13a وګورئ(

په هر اړخيز بنديز کې، هغه موټر چلوونکی چې څلورالرې ته لومړی 	 
رسيږي بايد لومړی الړ شي )د بشپړ تمځای څخه وروسته(. د هغو 
موټرو لپاره چې په ورته وخت کې رسيږي، د ښي خوا موټر لومړی 

ځي. )شکل 2.13b وګورئ(

هغه موټر چلوونکي چې د فرعي سړک، کوڅې يا د سړک غاړې څخه 	 
سړک ته ننوځي بايد هغه موټرو ته الر ورکړي چې دمخه په عمومي 

سړک کې دي.

تاسو بايد په نښه شوي يا نه نښه شوي پيادروونو کې د پياده وو لپاره 	 
ودريږئ يا هغوی ته الر ورکړئ.

بې کنټروله )نښه نه لرونکې( څلورالرې
په يوه څلورالرې کې چيرې چې د تمځای نښه يا ټرافيکي سيګنال شتون نلري، دا د ټولو موټر چلوونکو مسؤليت دی چې ورو او په احتياط سره مخته الړ شي. 
پورته ذکر شوي ټول مقررات چې په کنټرول شوي څلورالرې کې پلي کيږي په بې کنټروله څلورالرې کې هم پلي کيږي. په بې کنټروله څلورالرو کې بايد له ډير 

احتياط نه کار واخيستل شي.

شکل 2.13b: هر اړخیز درېدل 
- دوه موټر په ورته وخت کې 

څلورالرې ته رارسيږي. شين موټر د 
الرې حق لري او کولی شي لومړی 

الړ شي.

شکل 2.13c: مخامخ ټرافیک ته الر 
ورکول - سره موټران بايد شنو موټرانو 

ته الر ورکړي.

شکل 2.13d: بې کنټروله څاورالرې 
- دوه موټر چې په عين وخت کې 

څلورالرې ته راځي. د کيڼ اړخ )سور 
موټر( چلوونکی بايد د ښې اړخ )شنه 

موټر( چلوونکي ته الر ورکړي.

شکل 2.13a: دوه طرفه بندیز )مخامخ 
تېرېدونکي ترافیک نه دریږي( - ځکه 

چې سور موټر په ټرافيک کې کيڼ اړخ 
ته ګرځي، شنه موټر چې مستقيم روان 

دي لومړی ځي. 

2.22 بیړني وسایط
د پوليسو موټر، اطفايه، امبوالنس، يا بل بيړني موټر چې د سايرن يا اير هارن، او/يا سور يا نيلي چمکۍ څراغونه کاروي د الندې ګامونو په اخيستلو سره د تيرېدو 

الر ورکړئ: 

کله چې تاسو يو بيړنی موټر وليد يا مو يې غږ واورېد چې له کوم لوري څخه تيريږي، نو د سړک ښي څنډې ته شئ، يا د امکان تر حده ځان ښې طرف 	 
ته نږدې کړئ. 

که تاسو په يوه څلورالرې کې ياست )د ګردابونو په شمول(، د بغل ته کيدو مخکې له څلورالرې څخه تېر شئ. مګر، که تاسو په يوه کوڅه يا لويه الره 	 
کې ياست چې د منځ ليکې په واسطه جال شوي وي، او بيړنی موټر بل لوري ته وي، تاسو اړتيا نلرئ ودريږئ. 

د هغه بيړني موټر څخه چې له څراغونو او سايرنونو څخه کار اخلي لږترلږه feet 500 شاته پاتې شئ.	 

په دې مثالونو کې باید سور موټر نږدې کېدونکو موټرو ته الر ورکړي.
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شکل 2.14: د ښوونځي د دریدلو بسونو سناریو ګانې

2.23 د ښوونځي بسونه

د ښوونځي د بس سناريو 1
تاسو په دوه یا درې لینه سړک کې موټر چلوئ

له شا څخه بس ته نږدې کیدل
کله چې تاسو د خبرتيا سره يا نصواري څراغونه ووينئ، تاسو ته اجازه نشته چې 
د ښوونځي بس څخه تير شئ او بايد دريدو ته چمتو اوسئ. د ښوونځي بس شاته 
ودريږئ کله چې د ښوونځي بس ودريږي او د درېدو الس اوږد شي. د بس شا ته 
د feet 15 څخه نږدې مه دريږئ، او تر هغه پورې ودريږئ تر څو چې د درېدو 
الس نه وي ايسته شوی او د ښوونځي بس بيا حرکت نه وي پيل کړی. په احتياط 

سره پر مخ الړشئ.

مخامخ د بس سره برابریدل
کله چې تاسو د خبرتيا نصواري څراغونه ووينئ، تاسو بايد خپل موټر د 20 ميل فی 
ساعت څخه ورو کړئ او درولو ته چمتو اوسئ. د ښوونځي بس مخې ته ودريږئ 
کله چې د ښوونځي بس ودريږي او د سټاپ الس يې وغزول شي. تر هغه وخته 
پورې ودريږئ چې د درېدو الس بيرته ايسته کيږي. په احتياط سره پر مخ الړشئ.

له دې قانون څخه سرغړونه ممکن ستاسو جواز تر 180 ورځو پورې وځنډوي. 

د ښوونځي د بس سناريو 2
تاسو د څلور یا ډیرو لینونو په سړک کې موټر چلوئ

له شا څخه بس ته نږدې کیدل
کله چې له شا څخه راځئ، قوانين يې د دوه يا درې لينه سړک په څير دي. کله چې 
تاسو د خبرتيا سره يا نصواري څراغونه ووينئ، تاسو ته اجازه نشته چې د ښوونځي 
بس څخه تير شئ او بايد دريدو ته چمتو اوسئ. د ښوونځي بس شاته ودريږئ کله 
 15 feet چې د ښوونځي بس ودريږي او د درېدو الس اوږد شي. د بس شا ته د
څخه نږدې مه دريږئ، او تر هغه پورې ودريږئ تر څو چې د درېدو الس نه وي 
ايسته شوی او د ښوونځي بس بيا حرکت نه وي پيل کړی. په احتياط سره پر مخ 

الړشئ.

مخامخ د بس سره برابریدل
کله چې د دوه )يا ډيرو( مخالفو لينونو څخه په يوه کې د بس سره برابر شئ، تاسو 
اړتيا نلرئ ودريږئ، حتی که بس د څراغونو په چمکۍ سره ودريږي او د درېدو 
الس وغځوي. دا يوازينی وخت دی چې تاسو کولی شئ د ښوونځي بس څخه چې 

درېدلی وي او د درېدو الس يې غځولی وي تېر شئ.

له دې قانون څخه سرغړونه ممکن ستاسو جواز تر 180 ورځو پورې وځنډوي. 

3 لینونه یا لږ: ټول وسایط باید ودریږي

4 لینونه یا نور: 
له شا څخه نژدې کیدونکي موټر باید ودریږي

دوه طرفه لویه الره

څلور لینه لویه الره

مرکزي ګوالیي لین لرونکې څلور لینه لویه الره

مرکزي ګوالیي لین لرونکې دوه طرفه لویه الر

درې لینه لویه الر
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2.24 پارکینګ/ موټر درول
موټر چلوونکي مسؤل دي چې ډاډ ترالسه کړي چې د دوی وسايط د درولو وروسته د خطر باعث نه کيږي. کله چې موټر دروئ، دا الرښوونې تعقيب کړئ.

که امکان ولري په ټاکل شوې سيمه کې موټر ودروئ.	 

که تاسو مجبور ياست چې په فرعي سړک کې موټر ودروئ، خپل 	 
موټر د امکان تر حده د ترافيک څخه لرې ودروئ. که چيرې يو 

بندش شتون ولري، د 18 انچو دننه يا نږدې موټر ودروئ.

د هر سفر لين څخه دومره لرې موټر ودروئ تر څو له ترافيک سره 	 
ټکر و نکړي.

مخکې له دې چې تاسو دروازه پرانيزئ ترافيک وګورئ. د اړتيا په 	 
صورت کې له موټر څخه د بندش اړخ ته ښکته شئ. 

2.25 د موټر درولو اجازه نشته
ډيري داسې سيمې شته چيرې چې تاسو موټر نشئ دروالی. په هغه نښو پسې وګورئ چې د موټر درول منع يا محدودوي. د موټر درولو ځينې محدوديتونه په 

رنګ شويو بندشونو په نښه شوي وي. موټر مه دروئ:

په پياده رو کې.	 

د عامه يا شخصي فرعي کوڅې مخې ته.	 

د ښار له حدودو بهر په هر پل يا د لويو الرو تونلونو کې.	 

د بل درول شوي يا پارک شوي موټر تر څنګ )ډبل پارکينګ(.	 

د اور وژونکي نل ته لهپنځه فوټه څخه نږدې واټن کې؛ يا د نل په 	 
تعيين شوې سره ساحه کې.

د درېدو د نښې څخه د feet 10 څخه نږدې.	 

د اور وژنې مرکز د دروازې څخه د feet 20 څخه نږدې.	 

د ريل پټلۍ د تېرېدو د ځای څخه د feet 50 څخه نږدې.	 

په "موټر نه درولو ساحه" کې کوم چې معموال د نښو يا ژيړ رنګ 	 
شوي بندشونو سره په نښه شوي وي.

په يوه څلورالرې کې.	 

په يوه څنډه / پياده رو کې.	 

په بين االيالتي او لويو الرو کې	 

د معلوليت لرونکو کسانو لپاره پارکينګ
که تاسو د معلوليت لرونکو اشخاصو د پارکينګ اجازه لرئ يوازې په هغه ځای کې موټر ودروئ چې د معلوليت لرونکو 

 اشخاصو لپاره ځانګړي شوي وي. داچې تاسو ددې پارکنګ لپاره واجد شرايط ياست که نه، په اړه يې د معلوماتو لپاره
iowadot.gov/mvd/vehicleregistration/Persons-with-disabilities ته مراجعه وکړئ.
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 2.26 درول شویو وسایطو ته رسیدل
 د IOWA د تېز یا ورو حرکت کولو قانون

د آيووا د حرکت کولو يا ورو کولو قانون له موټر چلوونکو څخه غواړي چې درول شويو موټرونو ته چې څراغونه يې لګيږي د نژدې کيدو په صورت کې لين 
بدل کړي. 

هر درول شوی بيړنی، کيبل، بيا رغونه، ساتنه، ساختماني، جامد کثافات، يا د ريسايکل راټولولو وسايط چې د هغې فلش وهونکي څراغونه فعال وي.	 

هر درول شوی موټر، د مسافر وړونکي موټر په شمول، چې په دوامداره توګه د خطر څراغونه ښکاره کوي.	 

که چيرې د لين بدلون ممکن نه وي، د قانون لخوا منع شوی، يا ناامنه وي، تاسو بايد سرعت کم کړئ او درولو ته چمتو اوسئ. که چيري هيڅ سرعت نه وي 
مشخص شوی، نو سرعت بايد د موجوده شرايطو لپاره وړ او مناسب وي.

له دې قانون څخه سرغړونه ممکن ستاسو جواز د یو کال لپاره وځنډوي. 

2.27 خپل هدف ته متوجې شئ-واضح یې کړئ 
که تاسو ته حادثه پېښه شي او پکي زخمي شوی نه ياست، موټر د چلولو وړ وي او په خوندي توګه ليږدول کيدی شي، د آيووا قانون ستاسو څخه غواړي چې 
 خپل موټر د ټرافيک د لينونو څخه بهر کړئ. په بين االيالتي الرو کې د هرې دقيقې لپاره د ترافيکي لين بندېږي، د بلې حادثې خطر نږدې 2.8 سلنه ډيريږي. 

)شکل 2.15 وګورئ(

هره دقيقه چې يو لين بنديږي د بلي حادثې 
احتمال 2.8٪ ډيريږي.

د 30 دقیقو په شاوخوا کې د بلي حادثې 
چانس خورا لوړ وي.

د يو ترافيکي لين د هري دقیقې 
بنديدل د ترافيک لپاره د 4 

دقیقو د ځنډ سره مساوي دی. 

په آيووا کې هر کال 
تقريباً 55,000 حادثې 

کيږي. 

ټکر شوي وسایط د موټر چلولو له لینونو څخه بهر وباسئ تر څو د 
نورو پیښو مخنیوي کې مرسته وکړي او ترافیک روان وساتي. اوږه

شکل 2.15: د مخنیوي قانون
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د موټر چلولو 
لپاره چمتووالی

هغه ځای ته رسيدل چې تاسو په خوندي ډول او له ستونزو څخه خالي ځئ ستاسو د 
موټر چاالنولو دمخه ستاسو لخوا اخيستل شوي پريکړو او اقداماتو پورې اړه لري. 

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو او ستاسو موټر دواړه د مخکې سړک لپاره چمتو ياست.

3.1 د خپل موټر ساتل 
ستاسو د موټر په سمه توګه ساتل نه يوازې پيسې سپموي، بلکې تاسو ته په بيړني حالت 
کې ګټه رسوي. د سپارښت شوي ساتنې مهالويش چې د موټر مالک الرښود کې ذکر 

شوي تعقيب کړئ. 

د بريک سيسټم 
موټرونه او الرۍ دوه جال بريک سيسټمونو ته اړتيا لري، د پښو بريک او د پارکينګ 
بريک. موټرسايکل او موپيډ لږترلږه يو ته اړتيا لري. که ستاسو بريکونه سم کار نه 
کوي، ډير شور کوي، غير معمولي بوی لري، يا د بريک پايډل فرش ته ځي، په يو 

مستري يې وګورئ.
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څراغونه 
د موټر د بهر له خوا د سيګنالونو، بريک څراغونو، د شا ځراغونو، او 	 

مخې څراغونو ډاډ ترالسه کړئ چې سم کار کوي.

ټول موټرونه او ټرکونه په مخه کې دوه څراغونو ته اړتيا لري: يو ښي 	 
او بل چپ طرف ته. تاسو د موټر شاته لږ تر لږه يوې سره څراغ ته هم 
اړتيا لرئ، او دا بايد لږترلږه د feet 500 څخه وليدل شي. د شا جواز 

پليټ د روښانه کولو لپاره سپين څراغ هم اړين دی. 

که چيرې موټر د ګرځيدلو سيګنالونه ولري، دوی بايد کار وکړي. د 	 
40 انچه پراخ وي  ټولو موټرونو، الريو، او ټريلرونو لپاره چې تر 

سيګنالونه اړين دي. 

غلط ترتيب شوی مخې څراغ د لګيدو په وخت کې ممکن ستاسو سره 	 
مرسته ونه کړي او ممکن نور چلوونکي ړانده کړي. که تاسو د شپې په 
ليدو کې ستونزه لرئ، يا نور چلوونکي په دوامداره توګه تاسو ته بتۍ 

درکوي، په يو مستري باندي د مخ بتۍ وګورئ. 

د مخې څراغ، بيک اپ، بريک، او شاتني څراغونه پاک وساتئ. پر 	 
سيښو باندي دوړه د رڼا تاثير 50 سلنه کموي.

د مخ هېنداره، د هېنداري برف 
پاکونه، او د ښيښو سطحې 

د الندې ګامونو په اخيستلو سره ډاډ ترالسه کړئ چې د موټر چلولو پر مهال 
په روښانه توګه ليدل کوالی شئ. 

هر هغه شيشې بدلې کړئ چې زيانمنې شوي يا ماتې شوي وي. زيانمنه 	 
شوې ښيښه په لږ ټکر کې په اسانۍ سره ماتيدالی شي يا کله چې يو شی 

د مخ د هنداري سره ولګېږي. دا ليدل هم پيکه کوي. 

د مخې هېنداره پاکه وساتئ. د مخ پر هېنداره روښانه لمر يا مخې څراغ 	 
ليدل ستونزمن کوي. 

خپل د هېندارې د مينځلو مايع ډک وساتئ او کله چې تودوخه د کنګل 	 
کيدلو له درجې څخه ښکته وي د کنګل کيدو ضد مينځونکي مايع څخه 

کار واخلئ. 

له ټولو کړکیو څخه واوره، يخ يا پرخه پاکه کړئ. د موټر چلولو مخکې 	 
د مخ، بغلونو او شا کړکۍ پاکې کړئ.  

ډاډ ترالسه کړئ چې د هېندارې برف پاکونه، کوم چې اړين دي، په ښه 	 
کاري حالت کې دي. که د برف پاکونو برسونه هنداره پاکه نه ساتي، 

بدل يې کړئ.

له رنګ شويو کړکيو څخه ډډه وکړئ. د آيووا قانون د موټر چلوونکي 	 
سمدستي ښې يا چپ اړخ ته رنګ شويو هندارو او کړکيو ته چې لږترلږه 
70 سلنه رڼا تيره کړي اړتيا لري. آيووا ايالت د رنګ شويو کړکيو لپاره 
www.iowadot.طبي معافيت نلري. د کړکۍ رنګولو معيارونو لپاره
ته   gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf

الړ شئ.

خپل نظر بې خنډه وساتئ. د شا پر هېنداره شيان مه ځړوئ اومه يې په 	 
کاغذونو سره بې نظمه کوئ. 

ټايرونه 
خراب شوي، ساده، يا غير متوازن ټايرونه کولی شي ستاسو د دريدو فاصله 
زياته کړي، پر اوبو د ښويېدو المل شي )56 پاڼه وګورئ(، د ټايرونو د ژر 
بدلولو المل شي، د تيلو اقتصاد کم کړي، او د موټر چلول او درول سخت 
کړي. که چيرې موټر غورځي، سټيرينګ سره ښوري، يا موټر يو لوري ته 

زور وهي، په يو مستري باندي يې وګورئ. 

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ټايرونه په سمه توګه د هوا ډک شوي دي. 	 
کله چې ټايرونه ساړه وي د هوا فشار په ګيج سره د ټايرونو د هوا 
فشار چيک کړئ. د ټایر وړاندیز شوې هوا معموال د موټر چلوونکي 
د دروازې دننه یا د موټر مالک الرښود کې په سټیکر کې لیکل شوی 

وي.

د ټاير غاښې په سکه سره چيک کړئ. سکه لومړی په غاښي "سر" کې 	 
کيږدئ. که چيرې ټاير لږ تر لږه د لنکن سر ته رانشي، ټاير محفوظ نه 

دی او بايد بدل شي. )شکل 3.1 وګورئ(

شکل 3.1: د ټایر غاښي په سکې سره چیک کړئ.

ستاسو د ټايرونو 
بدلولو وخت

http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
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د سټرينګ سيسټم 
که چيرې د موټر ګرځيدل سخت وي يا د سټرينګ په ګرځيدو موټر ونه 

ګرځي، نو د مستري لخوا سټرينګ چيک کړئ. 

د جمپينانو سيسټم 
ستاسو جمپينان د موټر په کنټرول کې ستاسو سره مرسته کوي او د سړک 
په مختلفو سطحو کې هوسا سپرلۍ درته وړاندي کوي. که چيرې موټر ډير 
غورځي، يا د ټکر يا دريدو وروسته غورځي، تاسو ممکن نوي جمپينانو يا د 

جمپينانو نورو برخو ته اړتيا ولرئ. 

د وتلو/ سلنسر سيسټم 
د وتلو سيسټم له ماشين څخه د زهرجنو ګازونو په ايستلو کې مرسته کوي، د 
ماشين څخه غږ کمولو کې مرسته کوي، او له ماشين څخه د ګرمو ګازونو په 
يخولو کې مرسته کوي. د څڅېدونکي سلنسر څخه دود وتل په ډير لنډ وخت 

کې د ماشين د مړينې المل کبدای شي. 

هيڅکله خپل ماشين په ګراج کې چاالن مه پريږدئ، يا د 
کړکۍ له خالصولو پرته په چاالن موټر کې مه کېنئ. 

ماشين 
يو ضعيف ماشين ممکن ځواک له السه ورکړي چې د نورمال موټر چلولو 
او بيړني حالتونو لپاره اړين دی، ممکن چاالن نشي، د تيلو لګښت را کموي، 
هوا ککړوي، او کله چې تاسو په سړک کې ياست ممکن ودرېږي چې د 
ترافيکي ستونزې المل کيدی شي. د ساتنې لپاره د موټر مالک الرښود کې 

وړانديز شوي تګالري تعقيب کړئ.

هارن 
هارن ممکن د خونديتوب مهمه وسيله نه وي، مګر د خبرتيا په توګه دا کولی 
شي ستاسو ژوند وژغوري. دا بايد يوازې د نورو لپاره د خبرتيا په توګه 

وکارول شي. 

هېندارې 
په خپل شاتنۍ  feet 200 شاته شی  لږترلږه  بايد وکوالی شئ چې  تاسو 
هېنداره کې ووينئ. که ستاسو ليد د بار په واسطه بند وي، تاسو بايد بهرنۍ 
هنداره ولرئ. بار وړونکی يا بار ډوله موټر بايد دواړه کيڼ او ښې اړخونو 

ته هېنداري ولري. 

3.2 د څوکیو او هېندارو تنظیمول
د څوکۍ او هېندارې مناسب موقعيت په خوندي ډول د موټر د کنټرول لپاره 
مهم دي. د موټر چلولو دمخه د موټر چلوونکي څوکۍ او هېندارې تنظيم کړئ 

تر څو ډاډه شئ چې دوی ستاسو لپاره سم تنظيم شوي دي. 

د څوکۍ موقعيت
په څوکۍ کې خپل شا په سيټ پوري ونښلوئ. د سټيرينګ او ستاسو د سينې 
تر مينځ بايد لږترلږه 10 انچه فاصله وي، د هوا کڅوړه بايد ستاسو پر سينه 

مخامخ وي. 

د سټيرينګ سر بايد ستاسو له اوږو څخه لوړ نه وي. څوکۍ مخ يا شاته کړئ 
تر څو ستاسو پښه د فرش سره وصل شي او وکوالی شي د بريک او سرعت 
تر منځ په چټکۍ سره حرکت وکړي. لنډ موټر چلوونکي ممکن د سيټ بالښت 
يا پيډل غځوونکي ته اړتيا ولري تر څو د هوا د کڅوړې څخه 10 انچه لري 
په خوندي توګه کښيني. د سر کنټرولوونکی بايد د موټر چلوونکي د سر په 

منځ کې وي.

هېندارې
الندې ميتود د اعظمي خونديتوب لپاره د نږدې لينونو غوره ليد وړاندې کوي. 

دننه هېنداره: د موټر چلوونکي په څوکۍ کې مستقيم کښينئ او دننه هېنداره 
تنظيم کړئ ترڅو ټوله شاته کړکۍ ووينئ. دا د موټر شاته د ليدو لپاره اصلي 

هېنداره ده. 

د کیڼ اړخ هنداره: خپل مخ د کيڼ اړخ کړکۍ ته واړوئ، او د چپ طرف 
هېنداره تنظيم کړئ تر څو تاسو په ښه ډول د موټر بغل ووينئ. کله چې سيده 

ناست ياست، موټر بايد نور په هېنداره کې ونه ليدل شي. 

د ښې اړخ هېنداره: خپل مخ د ښې اړخ کړکۍ ته واړوئ، او د ښيي طرف 
هېنداره تنظيم کړئ تر څو تاسو په ښه ډول د موټر ښي بغل ووينئ.
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3.3 د موټر چلوونکي پرمختللي د مرستې سیسټمونه
پرمختللی د چلوونکی د مرستې سيسټمونه (ADAS) تکنالوژيکي ځانګړتياوې دي چې د موټر چلولو د خونديتوب زياتولو لپاره جوړي شوي دي. ځانګړتياوې لکه 
اتومات بيړني بريک نيول، د پناه ځای څارنه، او د مخ پر وړاندې ټکر خبرداری موږ ټول خوندي ساتي، مګر يوازې هغه وخت چې دوی په سمه توګه وکارول 

شي. دا مهمه ده چې د ADAS په ځانګړتياوو او محدوديتونو پوه شئ څنګه کار کوي. 

د موټر چلولو ازموينې په وخت کې، ستاسو سره ممکن د موټر د خونديتوب ټکنالوژيو لکه بيک اپ کيمرې مرسته وشي، مګر د موټر د اسانتيا ټکنالوژيو لکه د 
سفر اتومات کنټرول مرسته بايد درسره ونه شي. 

شکل 3.2: په ازموینه کې د وسایطو مجوزې او غیرمجوزې ټکنالوژۍ
د ازموینې لپاره اجازه لريد خبرتیا سیسټمونه

هود بيک اپ خبرداری
هود پناه ځای څارونکی او خبرداری

هود کيمرې ټکنالوژي )شاته، د بغل ليد، د شاوخوا ليد(
هود ګواليي د سرعت خبرداری

هود کشف ټکنالوژي )بايسکل، پياده رو، او د خنډ کشف(
هود مخامخ ټکر د خبرتيا سيسټمونه

هود لوړ سرعت خبرتيا
هوله لين څخه د وتلو د خبرداري آله

هود پارکينګ سينسرونه
هود شا د ترافيکو خبرتيا

د ازموینې لپاره اجازه لريد مرستې سیسټمونه

هواوتومات بيړني بريک سيسټمونه يا د بريک مرسته
هواوتومات ريورس بريک نيول

هود ترافيکي لين په ساتلو کې مرسته
هوکيڼ اړخ ته د حادثې مخنيوی

نهد سفر اتومات کنټرول

نهاتومات موازي پارکينګ

که څه هم يو موټر ټکنالوژيکي ځانګړتياوې لري، تاسو بايد د موټر چلولو وړتيا ولرئ چې که چيرې ټکنالوژي د موټر چلوونکي څخه غواړي چې په السي ډول 
يې منحل کړي، دوی د کار وړ نه وي، يا چلوونکی بل بې ټکنالوژۍ موټر چلوي.
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د وسايطو د خبرتيا سيسټمونو ټکنالوژۍ
د دې ټکنالوژيو اصلي هدف په ځانګړو شرايطو کې موټر چلوونکي ته خبرداری ورکول دي. د وسايطو د خبرتيا سيسټمونو ټکنالوژۍ د غږ، رڼا، يا لړزېدو په اړه 
چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې حادثه واقع کيدونکې ده، يا دا خبرداری ورکوي چې ستونزه يا خرابۍ شتون لري. ډيری دا ټکنالوژۍ غير فعال دي، پدې معنی 
چې دوی چلوونکي ته د احتمالي پيښي خبرداری ورکوي مګر په اتومات ډول د ستونزې يا حادثې مخه نه نيسي. چلوونکی ممکن د ستونزې يا حادثې مخنيوي لپاره 

د موټر په کارولو کې بدلون ته اړتيا ولري.

د بیک اپ خبرداری
تفصیل: دا د موټر شاته شيانو د کتلو لپاره د شا سينسرونه کاروي او تاسو ته خبرداری درکوي که چيرې يو شی کشف شي.

دا څنګه کار کوي: کله چې موټر چلوونکی ريورس ته شي د بيک اپ خبرداري ځانګړتيا د موټر شا ګوري. که چيرې سيده د 
موټر چلوونکي شاته يو شی يا موټر وي دا به تاسو ته د غږ، لړزې يا په ګډه توګه خبر درکړي.

تاسو بايد د ريورس په وخت کې د موټر خوندي څارنې او چلونې لپاره ټول اړين ګامونه واخلئ. پدې کې د الندې ټولو کتل 
شامل دي:

د بغلونو هېنداري	 
د شا ليدلو هېنداره	 
د اوږو پر سر )د سر کتنې(	 
نورې کامرې، که وي	 

د پناه ځای څارونکی او خبرداری
تفصیل: تاسو ته د نورو موټرونو په اړه چې ستاسو په پناه ځايونو کې چليږي د سمبول، غږ يا لړزې په واسطه خبرداری درکوي. 
کله چې په لين کې نور وسايط شتون ولري او يو چلوونکی خپل د بغل اشاره ايله کړي، نو يو اضافي خبرداری ممکن رامنځته 

شي.

دا څنګه کار کوي: د ړندو کسانو څارونکی ستاسو سره مرسته کوي چې د نورو ترافيکو څخه ډير خبر واوسئ. د لين بدلولو 
په وخت کې د پناه ځای څارونکي خبرداري ممکن ګټور وي، مګر موټر چلوونکی بايد د لين بدلولو لپاره يوازې د پناه ځای په 

څارونکو باندې اطمينان او تکيه ونه کړي. په دې کې په مکرر ډول د الندي شيانو کتل شامل دي:

د بغلونو هېنداري	 
د شا ليدلو هېنداره	 
د اوږو پر سر )د سر کتنې( 	 
د پناه ځای څارونکی، که وي	 
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د کامرې ټکنالوژۍ
د شا کامره

تفصیل: د شاته تګ په وخت کې د پراخې ساحې په ښکاره کولو سره د موټرو شاته د شيانو ليدلو کې مرسته کوي. ځينې کامرې 
د نورو په پرتله پراخ ليد ښيې.

دا څنګه کار کوي: کله چې موټر چلوونکی ريورس ته اوړي، شاتنۍ کامره د موټر د شاتنۍ ساحې د ښکاره کولو لپاره فعاله 
کيږي. په وسايطو پورې اړه لري، د ښکاره کولو سکرين ممکن په مرکزي کنسول کې، د شا په هنداره کې، د لمر ويزر کې، يا 

په نورو ځايونو کې وموندل شي.

په شاتنۍ کامرو باندې تکيه مه کوئ، او کتلو ته دوام ورکړئ:

د بغلونو هېنداري	 
د شا ليدلو هېنداره	 
د اوږو پر سر )د سر کتنې(	 
نورې کامرې، که وي	 

د بغل لید کامره
تفصیل: کله چې تاسو د بغل اشاره ايله کړئ او يا ځانګړتيا په السي ډول فعال کړئ دا د موټر څنګ ته د لين پراخ ليد ښيې. دا 

ځانګړتيا د پناه ځايونو څارونکو ته ورته کار کوي.

دا څنګه کار کوي: دا ځانګړتيا تاسو ته يوه ويډيو ښيې چې ستاسو د موټر څنګ ته يا مخامخ څه شی را روان دی. دا کيدای شي 
د دوديزو هېندارو پر ځای يا له هغوی سره يو ځای وکارول شي. تاسو کولی شئ د بغل اشارې په ايله کولو يا د هغه بټن له الرې 
دغه ځانګړتيا فعاله کړئ چې معموال د بغل اشارو په آله کې موقعيت لري. دا ځانګړتيا ممکن د بيک اپ کولو پر مهال شتون 

ونلري يا ممکن يوازې په ټيټ سرعت کې فعال شي.

د بغلونو د ليدو کامرې بايد د دوديزو هېندارو او سر چيکونو )د اوږو لوړه ساحه چيک کول( سره په ګډه وکارول شي. ځينې 
نوي وسايط ممکن د دوديزو هېندارو پر ځای د بغلونو د ليدو په کېمرو سره مجهز وي.

د چارچاپېره لید یا شاوخوا لید څارونکی سیسټم 
تفصیل: له موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې د موټر له لوړ طرف څخه د مجازی مرغيو د سترګي په ډول ليدو له الرې د 
موټر د شاوخوا په ښه پوهيدو سره په اسانۍ موټر ودروي. د شاوخوا ليد څارونکی ستاسو سره مرسته کوي چي د موټر موقعيت 

ليدنه د پارکينګ د کتارونو او نږدې شيانو سره په پرتله تاييد کړئ.

دا څنګه کار کوي: د شاوخوا ليد څارونکی د څلورو کيمرو له الرې ويډيو جوړوي، په سکرين کې يوځايي فوټيج ښيې که چيري 
د موټر پر سر د مرغيو د سترګې په ډول د ليدو کامره شتون ولري. په مخ، شا، چپ او ښي خوا کې څلور پراخه زاويه لرونکي 

کامرې د شاوخوا ليد هېنداري بنسټونه دي.

د چارچاپېره ليد يا شاوخوا ليد څارونکی سيسټمونه بايد د دوديزو هېندارو او سر چيکونو )د اوږو لوړه ساحه چيک کول( سره په 
ګډه وکارول شي. ځينې نوي وسايط ممکن د دوديزو هېندارو پر ځای د چارچاپېره ليد يا شاوخوا ليد څارونکي سيسټمونو باندې 

مجهز وي.
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د کشف ټکنالوژي
د بایسکل، پیاده، او خنډ کشف

تفصیل: تاسو ته خبرتيا درکوي کله چې يو بايسکل، پياده، ورو حرکت کوونکی يا والړ خنډ وموندل شي کله چې په ټيټ سرعت 
کې، عموما شاوخوا 25 ميل فی ساعت موټر چلوي. ځينې سيسټمونه يوازې هغه بايسکل چلوونکي، پياده، يا خنډونه کشفوالی 
شي کله چې مستقيم د موټر په مخ کې روان وي او يا پر دغه عين مسير روان وي. د خنډ د کشف ځينې ډولونه په اتومات ډول 

بريکونه نيسي.

دا څنګه کار کوي: د موټر په مخکينۍ يا شاتنۍ )يا دواړه مخکينۍ او شاتنۍ( برخو کې واقع سينسرونه دا معلوموالی شي چې 
موټر بايسکل، پياده يا خنډ ته د مخ يا شا خواته څومره نژدې دی. دا عموما د رادار پر بنسټ وي. اخطارونه کيدای شي د غږونو، 
ليدونو، لړزو، د چټک بريک نبض، يا د اخطارونو په ګډه بڼه راشي. کله چې موټر بايسکل، پياده يا خنډ ته نږدې کيږي، غږونه 

ګړندي کيږي. کله چې غږونه دوامداره شي، حادثه ژر پيښېدونکې ده.

تاسو بايد د بايسکل، پياده يا د خنډ په کشف تکيه ونه کړئ. تل د خپل شاوخوا څخه خبر اوسئ او په منظم ډول په بايسکل 
چلوونکو، پياده تلونکو او يا خنډونو پسې په ځانګړې توګه په ښاري سيمو کې ګورئ.

د بايسکل کشف

د پلي روان شخص کشف

د خنډ کشف

د خاص سينسر 
ځايونه

سینسرونه باید پاک وساتل شي تر څو دوی په سمه توګه کار وکړي.

د ګوالیي د سرعت خبرداری
تفصیل: کله چې ګواليي ته نږدې کيږئ يا له سړک څخه په ډيره چټکۍ سره وځئ، تاسو ته خبرداری درکوي.

دا څنګه کار کوي: د GPS له الرې د موټر سرعت او موقعيت تعقيبوي او تاسو ته خبرداری درکوي چې سرعت کم کړئ کله 
چې ګواليي يا د سړک څخه وتلو ته نږدې کيږئ.

کله چې موټر چلوئ او ګواليي يا د سړک څخه وتلو ته نږدې کيږئ بايد د ګواليي سرعت اخطارونو باندې تکيه ونه کړئ او 
خوندي سرعت وساتئ. 
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د مخامخ ټکر د خبرتیا سیسټمونه
تفصیل: تاسو په مخ کې د يو ورو حرکت کوونکي يا والړ موټر يا شي سره د ژر پيښېدونکي ټکر په اړه خبروي چې تاسو 
وکوالی شئ پر وخت بريک ونيسئ يا موټر کاټ کړئ. يوازې خبرداری به په اتومات ډول د موټر چلوونکي لپاره بريک ونه 

نيسي. د مخامخ ټکر خبرداری د موټر چلولو پر مهال مخکې سړک ګوري.

دا څنګه کار کوي: د موټر په مخکنۍ برخه کې واقع سينسرونه دا معلوموالی شي چې موټر ستاسو په مخ کې نورو موټرو ته 
څومره نږدې دی. دا عموما د کامرې يا رادار پر بنسټ وي. کله چې تاسو په خطرناک ډول ستاسو د مخ موټر يا شي ته نږدې 
کيږئ، د دې هدف تاسو ته خبرداری درکول دي. اخطارونه کيدای شي د غږونو، ليدونو، لړزو، د چټک بريک نبض، يا د 
اخطارونو په ګډه بڼه راشي. د مخامخ ټکر خبرداري سيسټم ستاسو د موټر مخته په هره ثانيه کې 20 ځله تر 500 فوټو پورې 
ترافيک ګوري او بيا تاسو ته خبرداری درکوي که چيرې ستاسو په الره کې خطر وي نو بريک ونيسئ يا کاټ شئ. د بېلګې په 

توګه، دلته د خبرتيا درې کچې دي*:

له ټکر څخه مخکې د خبرتیا وختسرعت
18 mph–153 ثانيې
50 mph–184 ثانيې
mph +505 ثانيې

تاسو بايد تل محتاط اوسئ، په منظمه توګه ترافيک وګورئ، او د تعقيب خوندي فاصله وساتئ. که تاسو په غير ارادي ډول بل 
موټر ته ډير نږدې شئ، د مخامخ ټکر خبرداري سيسټم به تاسو ته خبر درکړي تر څو تاسو په چټکۍ سره بريک ونيسئ يا کاټ 

شئ. 
د لوړ سرعت خبرتیا

تفصیل: که تاسو ګړندي روان ياست نو دا د خبرتيا غږولو په واسطه د سرعت په خوندي ساتلو کې مرسته کوي.

دا څنګه کار کوي: د GPS يا د موټر د معلوماتو او ساتيري مرکز بايد نوی وي تر څو ډاډ ترالسه شي چې اعالن شوی سرعت 
معلوم دی. که له اعالن شوي سرعت څخه واوړي، خبرتيا به د غږ يا بصري خبرداري په توګه فعاله شي لکه په سکرين کې د 
رنګ بدلون يا د سرعت د محدوديت لګېدونکې نښه. که د خبرداري غږ شي، نو تاسو بايد د سرعت په ايله کولو يا سپک بريک 
نيولو له الرې موټر په احتياط سره د سرعت مناسب اعالن شوي حد ته ورو کړئ. د خوندي سرعت ساتلو لپاره بريکونه په 

خرپ مه وهئ.

تاسو بايد د لوړ سرعت خبرتيا باندې تکيه ونه کړئ او تل بايد خپل سرعت وڅارئ، خوندي سرعت وساتئ، او پر سړک د 
سرعت د حد پيروي وکړئ.

له لین څخه د وتلو د خبرداري آله
تفصیل: کله چې تاسو له خپل لين څخه وځئ، دا د ليدلو، لړزې يا غږيزو اخطارونو په کارولو سره تاسو ته خبر درکوي. که 
چيرې تاسو په غلطۍ سره اووښتي ياست، دا ځانګړتيا کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي چې بيرته خپل د لين منځ ته راوګرځئ 

او د حادثې په مخنيوي کې مرسته وکړي.

دا څنګه کار کوي: دا ځانګړتيا د کار کولو لپاره د سړک پر نښو تکيه کوي. دا داسي جوړه شوې ده چې که موټر له لين څخه 
وځي نو تاسو ته به په يوه يا څو طريقو خبرداری درکړي.

د لين د سم موقعيت ساتلو لپاره له لين څخه د وتلو د خبرداري پر آلو باندې تکيه مه کوئ.
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د پارکینګ سینسرونه
تفصیل: کله چې تاسو موټر دروئ، دوی تاسو ته د موټر د شاوخوا شيانو د موقعيت په اړه 

خبرداری درکوئ.

دا څنګه کار کوي: موټر ممکن غږيز اخطارونه درکړي چې د هغه مخ يا شا ته شيان شتون 
لري. څومره چې موټر يو څيز ته نږدې کيږي، د غږونو تر منځ وقفې ممکن لنډي شي. يو 

ثابت غږ پردې معنی دی چې موټر يو شي ته نږدې دی.

د ټولو شيانو موندلو لپاره يوازې د پارکينګ پر سينسرونو باندې تکيه مه کوئ. دوی ممکن 
هغه شيان ونه پيژني چې پر ځمکه هوار وي، د بمپر الندې وي، موټر ته ډير نږدې يا له هغه څخه ډير لرې وي. د موټر درولو 
پر مهال د هېندارې، سر چيکونو او د شا کيمرو کارولو له الرې د خپل شاوخوا څخه خبر اوسئ، په شمول د هغو خلکو يا شيانو 

چې ممکن د موټر درولو الرې ته ننوځي.

د شا د ترافیکو خبرتیا
تفصیل: که چيرې يو يا څو موټرونه د موټر درولو الرې ته ننوځي، دا تاسو ته خبرداری درکوي. کولی شي هغه وسايط کشف 

کړي چې ممکن د ريورس پر مهال تيريږي.

دا څنګه کار کوي: د موټر د شا پر شاوخوا سينسرونه نور موټران چې له ښي او چپ طرف څخه نږدې کيږي کشفوي. تاسو ته 
ممکن د خبرتيا د غږ يا په هېندارو کې د څراغونو د رڼاګانو يا ډشبورډ په واسطه خبرتيا درکړي چې ودرېږئ.

د شا د ترافيکو خبرتيا پورې تکيه مه کوئ او د هېندارې، سر چيکونو او د شا کامرو کارولو له الرې د خپل شاوخوا څخه خبر 
اوسئ، په شمول د هغو خلکو يا شيانو چې ممکن د موټر د شا څخه الرې ته ننوځي.

د موټر چلوونکي مرستندويه ټکنالوژۍ
د دې ټکنالوژيو لومړنۍ موخه په ځانګړو شرايطو کې د موټر چلولو فعاليت يوه برخه ترسره کول دي. د وسايطو مرستې سيسټم ټکنالوژۍ د خطرونو او حادثو په 
مخنيوي کې له چلوونکو سره مرسته کوي. ځينې يې په اتومات ډول په موټر کې سمون يا نظم راولي، او ځينې يې له موټر چلوونکي سره په سمون يا نظم کې مرسته 

کوي، لکه بريک يا سټيرينګ. موټر چلوونکی ممکن الهم د ستونزې يا حادثې د مخنيوي لپاره د موټر په کار کې بدلون ته اړتيا ولري، مګر موټر مرسته کوي.

اوتومات بیړني بریک سیسټمونه یا د بریک مرسته
تفصیل: کېدای شي مخته ورو يا والړ ترافيک يا يو شی حس کړي او که تاسو 

ځواب ورنکړئ په سمدستي ډول بريکونه ونيسي.

په  لپاره  پيښېدونکي خطر څخه د مخنيوي  له  تاسو  دا څنګه کار کوي: که 
بريک يا کاټولو کې پاتې راشئ، موټر به په چټکۍ سره ورو يا پخپله ودريږي 
تر څو د حادثې څخه مخنيوی وشي. تاسو بايد د خطرونو لپاره د سړک کتلو 

ته دوام ورکړئ او خوندي فاصله وساتئ. 

هارنهارنهارنهارن
بریک
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اوتومات ریورس بریک نیول 
تفصیل: که چيرې د موټر د شاته تګ پر مهال خنډ وموندل شي بريکونه نيوالی شئ. کله چې موټر شا ته حرکت کوي، ستاسو 

سره د احتمالي حادثې په مخنيوي کې مرسته کوي.

دا څنګه کار کوي: د شاته تګ پر مهال که يو شی کشف شي، تاسو ممکن مسلسل غږونه واورئ يا اشارې ووينئ تر څو تاسو 
ته خبر درکړي چې يو شی شاته شته. که تاسو عکس العمل ونه ښياست، د ريورس اتومات بريک فعاليږي، او بريکونه سمدالسه 

نيول کيږي تر څو له احتمالي حادثې څخه مخنيوي کې مرسته وکړي.

پر اوتومات ريورس بريک نيولو ټکنالوژۍ باندې تکيه مه کوئ. د هېندارو او تر اوږو پورته )سر چيکونو( کتل دوامداره وساتئ، 
او د شاتنيو کامرو څخه کار واخلئ که وي.

د ترافیکي لین په ساتلو کې مرسته
تفصیل: که چيرې تاسو له لين څخه وځئ دا ځانګړتيا ستاسو سره ستاسو لين 

ته په بيرته راستنيدو کې مرسته کوي، په احتمالي توګه د حادثې مخه نيسي.

دا څنګه کار کوي: که چيرې موټر له لين څخه ووځي تاسو ممکن د غږ، د 
څراغ رڼا، يا لړزې له الرې خبرتيا ترالسه کړئ. تاسو بايد بيرته خپل لين ته 
راوګرځئ؛ که تاسو اقدام ونکړئ، دا ځانګړتيا ممکن موټر په نرمۍ سره خپل 
لين ته وګرځوي. دا کار اسانه د سټرينګ په وهلو لغوه کيږي. دا ځانګړتيا 
هغه وخت کار نه کوي کله چې د لينونو خطونه خام وي يا په واورو يا کثافاتو 

کې پټ وي.

موټر چلوونکی بايد د لين ساتلو پر مرستې تکيه ونکړي او تل بايد د سړک په 
اوږدو پر موټر کنټرول ولري او په خپل لين کې پاتې شي. 

کیڼ اړخ ته د حادثې مخنیوی
تفصیل: دا ځانګړتيا هغه وخت ټرافيک څاري چې تاسو په ټيټ سرعت کې د ټرافيک په اوږدو کې کيڼ اړخ ته ګرځئ )لکه په 
ترافيکي اشاره کې(. که تاسو کيڼ اړخ ته د بل موټر الري ته وګرځئ، دا ځانګړتيا د خبرتيا غږونه او ډش څراغونه فعاله کوي 

او په اتومات ډول بريک نيسي.

دا څنګه کار کوي: کله چې تاسو په ټيټ سرعت کې د موټر چلولو مخالف لين ته د ګرځيدو حرکت پيل کړئ، د کيڼ اړخ د مرستې 
سيسټم د راتلونکي ټرافيک څارنه کوي. که چيرې د موټرونو تر منځ خاليګاه ډيره کوچنۍ وي چې موټر وګرځي، سيسټم د موټر 

د مخکې تګ مخه نيسي.

که چيرې د راتلونکي موټر سره حادثه نږدې وي، سيسټم به د اتومات بيړني بريک په نيولو سره ځای پر ځای د موټر د ګرځيدو 
مخه ونيسي.

کيڼ اړخ ته د حادثې پر مخنيوی تکيه مه کوئ. تاسو بايد د خطرونو د مخنيوي لپاره سړک په خوندي توګه وګورئ او د سفر 
شاوخوا وڅارئ، اودا معلومه کړئ چي کله بايد په خوندي توګه د نورو موټرو مخته وګرځئ.

هارنهارنهارنهارن لړزهلړزه
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د اسانتيا ټکنالوژۍ
الندې ټکنالوژۍ د موټر چلوونکي لپاره اسانتياوې برابروي او غوښتونکی اړتيا نلري چې اړين مهارت ښکاره کړي. د اسانتيا ټکنالوژۍ د موټر چلولو ازموينې 

پروسې په جريان کې د کارولو اجازه نلري.

د سفر اتومات کنټرول
تفصیل: کولی شي د موټر سرعت زيات يا کم کړي تر څو د موټر چلوونکي لخوا ټاکل شوې تعقيبي واټن وساتي. پرمختللي ډولونه 

يې حتی کولی شي د ترافيکو د بندش په وخت کې موټر ورو او ودروي او بيا ې په اتومات ډول ګړندی کړي.

دا څنګه کار کوي: تاسو خپل ټاکل شوي سرعت ته ځان ورسوئ، او بيا د سفر اتومات کنټرول (ACC) چاالن کړئ. بيا تاسو 
کولی شئ ACC ته وواياست چې ستاسو تعقيبي واټن بايد څومره نږدې وي )عموما لنډ، منځنی يا اوږد واټن(.

په موټر کې سينسرونه د ټرافيک لپاره مخته سړک مطالعه کوي، ستاسو او مخکې موټر تر منځ واټن ساتي، د واټن ساتلو لپاره د 
اړتيا په صورت کې ستاسو سرعت کموي. خو بيا هم، موټر چلوونکی بايد له خپل شاوخوا څخه خبر وي. په خرابه هوا يا د موټر 

چلولو په نورو خطرناکو شرايطو کې سپارښتنه کيږي چې د ACC په ګډون د سفر اتومات کنټرول نه کار وانخلئ.

اتومات موازي پارکینګ
تفصیل: ستاسو سره د موازي پارکينګ ځای په ښودلو کې مرسته کوي. تاسو الهم د بريک نيولو او چاپيلایر څارلو مسئول ياست.

دا څنګه کار کوي: کله چې موټر درولو ته چمتو شئ، کولی شئ د موټر اتومات موازي پارکينګ سينسرونه فعال کړئ. کله چې 
د موټر اتومات موازي پارکينګ سيسټم د موټر درولو لپاره مناسب ځای ومومي، تاسو ته به خبر درکړي. تاسو بايد د موټر لخوا 
هر ډول الرښوونې تعقيب کړئ. په دې کې ممکن د ځای مخ ته بيول، شا ته تلل، او له سټيرينګ څخه السونه ليري کول شامل 
وي. چلوونکی د بريک نيولو مسوليت لري. وروسته له دې چې موټر ودرول شي، تاسو ممکن يو څه لږ سمونونو يا نظم ته اړتيا 

ولرئ تر څو ډاډ ترالسه کړئ چې موټر په غوره موقعيت کې دی.

د خپل موټر د مالک الرښود په دقت سره وګورئ تر څو د هغو ځانګړتياوو په اړه پوه شئ چې تاسو ته نوي دي، او ډاډ ترالسه کړئ چې دوی څنګه کار کوي. که 
تاسو الهم پوښتنې لرئ، له کمپنۍ سره اړيکه ونيسئ تر څو دوی يې تشريح کړي.
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3.4 لهنه ښکارېدونکو ساحو څخه خبرتیا
پناه ځايونه ستاسو له موټر څخه بهر هغه ساحې دي چې د هېندارې په واسطه 
د  وسايطو  د  هم  وينئ  نه  سم  يې  تاسو  چې  ځايونه  هغه  کيدای.  ليدل  نشي 
تجهيزاتو )د شا هېندارې، د دروازو پوستونه، او نور( او ستاسو د موټر چلولو 
چاپيلایر )ونې، لمر، واښه، غونډۍ او ديوالونه( له امله په ليد کې د خنډونو 

سبب کيدای شي. 

د نورو موټر چلوونکو له سترګو څخه پټ ځايونه
)شکل 3.3 وګورئ(

داسې ځای کې موټر مه چلوئ چې د بل موټر چلوونکي له سترګو 	 
څخه پټ وي. که مو د موټر سرعت لوړ او يا هم ټيټ وي، نور 

موټر چلوونکي بايد ستاسې موټر وويني. 

کله چې له بل موټر سره نږدې تېرېږئ، هڅه وکړئ له هغې برخې 	 
څخه چې موټر چلوونکی يې نه ويني، په بېړه تېر شئ. 

له لويو موټرونو لکه بس او الرۍ سره هېڅکله مه نږدې کېږئ! 	 
نور  يې  چلوونکی  لري چې  برخې  داسې  موټرونه  ياد  ځکه چې 

موټرونه نه ويني.

ستاسو هغه برخې چې نه يې وينئ
موټر چلوونکی بايد د موټر ټولې هغه برخې چې د موټر چلولو پر مهال نه ښکاري، په نښه کړي، او ځان پرې پوه کړي چې کومه برخه يې په اساني 	 

نه ښکاري. 

که چېرې په کومه تنګه يا نرۍ الره کې تېرېږئ او يا موټر دروئ، نو هرومرو د موټر هغو برخو ته چې نه يې وينئ پام وکړئ )شکل 3.3 وګورئ(.	 

د موټر هغه برخې چې نه يې وينئ، ډېری مهال د هوا له بدلون يا تاريکې سره تغير کوي. ښايې ځينې وخت د موټر د کړکيو له الرې د لمر وړانګې 	 
انعکاس وکړي او هغه برخې چې نه يې وينئ تغير پکې راشي. عموما د موټر د مخ ښيښه د رڼا د انعکاس مهم ځای وي. د موټر چلولو پر مهال پيک 

لرونکې خولۍ او لمريزې عينکې کارول ډېری مهال د انعکاس مخه نيسي او کارول يې ګټور دي. 

3.5 د څوکۍ کمربند او په موټر کې د ماشومانو لپاره د خوندیتوب ځانګړې څوکۍ

د څوکۍ کمربند
وړاندې تر دې چې موټر حرکت وکړي، په موټر کې ناست کسان بايد ځانونه 
د "څوکۍ کمربند" په مرسته وتړي. ټرافيکي پېښې د تنکيو ځوانانو د مړينې 
لومړۍ درجه المل دی. په موټر کې د ځان ژغورلو تر ټولو اسانه الر د 

"څوکۍ کمربند" تړل دي.

داسې السي کمربند وکاروئ چې سخت نه وي، او په اسانۍ سره مو پر السونو 
يا حمل لرونکې مېرمنې دې هڅه وکړي چې د  خپور شوی وي. مېندواره 
"څوکۍ کربند" تر خېټې الندې په داسې ډول وتړي چې پر خېټه يې زور رانه 

شي. 

د "څوکۍ کربند" نه تړل له ټرافيکي قوانينو څخه د سرغړونې لومړنۍ زينه 
ده، او په دې معنا ده چې ډېر ژر به د ټرافيک پوليس له خوا ودرول شئ 
او د "څوکۍ کربند" نه تړلو په جرم به جزا در کول شي. له دې قانون څخه 
هر سرغړوونکی کس به 50 ډالره اوهغه سپرلي چې تر 18 کلونو کم عمر 

ولري، هغوی به د هر کس پر سر 100 ډالره جريمه شي.

د "څوکۍ کربند" د ټرافيکي پېښو پر مهال د مړينې او ژوبلېدو 
څخه په مخنيوي کې تر ټولو ګټوره الره ګڼل کېږي. د "څوکۍ 

کربند" نه مراعتوونکی نه يوازې د ټرافيکي قوانينو بلکې د 
ايووا ايالت له قوانينو څخه سرغړوونکی ګڼل کېږي. 

د آيووا ايالت قوانينو پلي کوونکي له ټولو سپرليو څخه 
په جدي ډول د "څوکۍ کمربند" يا سيټ بيلټ د مراعتولو 

هيله کوي. دا قانون پر شاته ناستو سپرليو چې عمرونه 
يې تر 18 کلونو کم وي، هم په بشپړ ډول تطبقېږي.

3.3 شکل: هغه ځایونه چې نه لیدل کېږي

هغه ځای 
چې نه لیدل 

کېږي

هغه ځای 
چې نه لیدل 

کېږي

د کیڼ الس 
هېنداره

شا ته 
هېنداره

ښي الس 
هېنداره
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د "څوکۍ کمربند" او د آيووا ايالت قوانين
هغه ماشومان چې تر یو کال کم عمر او تر 20 پونډه کم وزن ولريبايد، د موټر په شا ته څوکۍ کې د ماشومانو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ کې ځای پر 	 

ځای شي.

تر شپږو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان بايد د ماشومانو لپاره په ځانګړي شوي څوکۍ کې ځای پر ځای شي. د داسې ماشومانو لپاره يوازې د څوکۍ 	 
کمربند په هيڅ ډول مناسب نه دی. 

یو ماشوم چې له شپږو کلونو څخه تر 18 کلونو پورې عمر ولري، بايد د ماشوم لپاره د خونديتوب په ځانګړي سيسټم کې د څوکۍ کمربند په مرسته داسې 	 
وتړل شي چې شا او مخ ته د عيارېدلو وړتيا ولري. 

18 کلونه او یا تر دې زیات عمر لرونکي کسان بايد د موټر په مخکينۍ څوکۍ کې د کښېناستلو سره سم "د څوکۍ کمربند" په سم ډول پر ځان را تاو او وتړي.	 

که غواړئ پوه شئ چېپه کوم حالت کې د څوکۍ کمربند استثنا دی، نو په انټرنيټ کې يې پر دې ادرس ولټوئ: 
iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use

د څوکۍ کمربند په اړه افواهات )ناسم نظريات(

کار سره له خپل ځان پرته بل چا ته زیان نه رسوم"."د څوکۍ د کمربند کارول زما خپل غوراوی دی، زه په دې 
که تاسو د څوکۍ کمربند او نور احتياطي تدابير په سم ډول مراعت نه کړئ! 
نو دا په دې معنا ده چې د نورو کسانو ژوند په خطر کې اچوئ. که څه هم 
تاسې د موټر چلولو پر مهال يوازې ياست خو که مو احتياطي تدابير په سم 
ډول نه وي عملي کړي، ځينې وخت ناڅاپه له داسې حالت سره مخامخ کېږئ 
چې په بېړني ډول بايد موټر ودروئ او په داسې حالت کې د ټرافيکي پېښې 

د رامنځته کېدو احتمال خورا ډېر وي.

کمربند وتړم، خو که چېرې په نږدې ساحه کې موټر چلوم، اړتیا " کله چې پر لویه الره سفر کوم، حتمي ده چې د څوکۍ 
نه ورته لرم" 

د ټرافيکي پېښو له جملې څخه نيمې يې له کور څخه د 25 مايله په شاوخوا 
کې رامنځته کېږي. ډېری ټرافيکي پېښې پر هغو سړکونو رامنځته کېږي چې 

د ټرافيکو سرعت يې په ساعت کې تر mph 45 مايله کم وي. 

 مهال په موټر کې دننه او خوندي پاتې شئ"."د څوکۍ کمربند له تاسې سره مرسته کوي چې د پېښې پر 
 

د څوکۍ کمربند بېرته خالصول تر يوې ثانيې لږ وخت ته اړتيا لري. ځينې 
خلک ښايې د يوې افواه او ناسمې نظريې په ډول ووايي، که چيرې موټر 
اور واخلي او يا په اوبو کې غرق شي. د داسې پېښو د رامنځته کېدلو امکان 
کم دی. که دوی داسې وکړي، نو حتی له وتلو څخه به وژغورل شي. که له 
عقل او هوښيارۍ څخه کار واخلئ نو د ژغورل کېدو چانس به مو شونی وي.

ځان ژغورلو په توګه ځان کاږي"."ځینې کسان په یوه ټرافیکي پېښه کې زیانمن کېږي خو د 
که په موټر کې پاتې شئ نو په ټرافيکي پېښه کې ستاسې د وژل کېدو چانس 
کمېږي. د "څوکۍ کمربند" تړل به ستاسې سره مرسته وکړي تر څو د بل 

موټر په الره کې ونه غورځول شئ.

http://iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use
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3.6 د سستو او ناتړل شویو شیانو خوندي کول 
دې ته بايد ډېر پام وکړئ چې ستاسې په موټر کې خو به کوم شی سست يا ناتړل شوی نه وي، چې په ناڅاپي ډول د موټر له درېدلو سره له خپله ځايه څخه وخوځېږي 
او د مسافرو د ژوبلېدو المل شي. يوه وسيله يا آله چې 20 پونډه وزن ولري، د mph 55 مايله په ساعت کې سرعت سره له يو بل شي سره د ټکرېدو پر مهال يې 
وزن 1000 پونډه ته رسېږي. هڅه وکړئ، موټر ته تر حرکت ورکولو وړاندې د موټر د بريک شاوخوا ټوله ساحه وګورئ تر څو داسې يو شی خو به بريک ته 

نږدې نه وي چې د موټر د بريک په وړاندې خنډ ګرځي او په بېړني حالت کې برېک له کاره اچوي. 

3.7 د انحرافاتو له منځه وړل 
درې ډوله انحرافات يا کږلېچونه شته: 

د لیدلو وړ – داسې څه کول چې له کبله يې د موټر چلوونکي پام بل لور ته واوړي لکه، جي پي اس ته کتل.

الرښود – د داسې يو کار تر سره کول چې د کولو پر مهال يې د موټر چلوونکي يو او يا هم دواړه السونه له سټېرينګ څخه ليرې کېږي، لکه خوراک 
او يا هم مېک اپ کول.

پاملرنه – داسې يو کار کول چې د موټر چلوونکي توجه يا پام بل ځای ته واوړي، لکه موسيقي اورېدل او يا مجلس کول.

د موټر چلولو پر مهال ټول انحرافات يا خنډونه خطرناک دي. ځينې هدفونه يا کارونه چې خلک يې په عمومي ډول تر سره کوي، ښايې اوږده عواقب ولري.

د موټر چلولو پر مهال په موبايل کې الفاظ ليکل
د آيووا ايالت د موټر چلولو اصول ښيي چې د موټر چلولو پر مهال ټول هغه وسايل چې السونه بوخت ساتي لکه په موبايل کې الفاظ ليکل، پيغام لېږل، او داسې نور 
ټول وسايل په جدي ډول منع دي. مخکې له دې چې په موبايل يا کوم بل برېښنايي اله کې ليکلی پيغام واستوئ، په ټولنيزو رسنيو کې پوسټ او يا پيغام خپور کړئ 

نو هرومرو بايد لومړی موټر په ټاکلي ځای کې په بشپړ ډول ودروئ او وروسته پيغام ولېږئ.

د دې قانون استثناوې په دې ډول دي:

د عامه خونديتوب ادارو غړي رسمي دندې ترسره کوي.	 

په بېړنيو حاالتو کې روغتيايي متخصصين رسمي دندي تر سره کوي.	 

يو څوک چې د ځان ژغورنې په برخه کې معلومات تر السه کوي، لکه بېړنی حالت، ټرافيکي، د موسم او هوا د بدلونونو بېړنۍ خبرتياوې. 	 

په ټليفون کې خبرې کول
هغه کسان چې عمرونه يې تر 18 کلونو کم وي، هغوی که غواړي په ټليفون کې خبرې وکړي او يا پيغام واستوي، هرومرو بايد موټر په ټاکلي ځای کې په بشپړ 

ډول ودروي او بيا په ټليفون کې خبرې وکړي او يا هم پيغام واستوي.  

د قانون تطبيق او جزا
بې ځايه او ناسم موټر چلول د لومړني ټرافيکي جرم په توګه ګڼل کېږي، په دې معنی چې هره شېبه ممکن تاسې د يو ټرافيک پوليس له خوا د ناسم موټر چلولو په تور 
ودرول شئ. کوم کس چې ناسم موټر چلوي نه يوازې جريمه به شي، بلکې د موټر چلولو اليسنس به يې وځنډول شي او يا به د تل لپاره له موټر چلولو څخه منع شي.

که ستاسو ناسم موټر چلول د يو چا د مرګ المل شي، نو تاسې به نه يوازې دا چې 1000 ډالره جريمه به ورکوئ، بلکې د يو قاتل او وژونکي په توګه به معرفي 
شئ.
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3.8 الکول او مخدره توکي
په هيواد کې له مهمو قوانينو څخه يو هم د نشې په حالت کې موټر چلول دي. 
د آيووا ايالت د قوانينو له مخې د داسې يو چا لپاره چې نشه يي توکي يې 

کارولي وي او موټر چلوي هيڅ استثنا نشته.

(OWI) د نشې په حالت کې اجراآت عمليات کول
 Operating While“ نوم  رسمي  چلولو  موټر  کې  حالت  په  نشې  د 
Intoxicated” دی او هغه څوک پکې راځي چې د (BAC) کچه يې 8.08 
يا تر دې لوړه وي او يا ستاسو په سيستم کې له هرې اندازې کنټرول شويو 
موادو سره موټر چلوي. BAC يا د نشې فيصدي عموماً د يوې الې په مرسته 
چې خولې ته نيول کېږې او د متيازو او وينې تر معاينې وروسته معلومېږي. 
 OWI که چېرې د نشې په حالت کې موټر وچلوئ، او ونيول شئ، که څه هم
محکمه به د يوه مجرم په توګه سزا درته ونه ټاکي، خو سره له دې به ستاسې 
د موټر چلولو صالحيت د 180 ورځو لپاره محدود شي. که په تکراري ډول 
د نشې په حالت کې موټر وچلوئ، نو د موټر چلولو اليسنس به مو د اوږدې 

مودې لپاره منسوخه شي او تاسې به د يوه مجرم په توګه وپېژندل شئ. 

د ازموينې لپاره خوښه يا رضايت
ايالت د قوانينو پر اساس د جوړ شوي اليسنس درلودونکي  تاسې د آيووا 
ياست او په خپله خوښه د پوره هوښ او حواس په حالت کې د ازموينې لپاره 
چمتو ياست. )د آيووا کوډ §321J.6(. دا قانون پر هغو کسانو هم د تطبيق 
وړ دی چې د دې ځای اوسېدونکي نه وي خو په متحده اياالتو کې موټر 

چلوي. 

د ازموينې ردول
تنفسي ازموينه ردول په دې معنا نه ده چې ګواکي تاسې ته به د OWI لخوا 
سزا نه درکول کېږي او بل دا چې د تنفسي ازموينه ردول به ستاسې جواز 
د دې  پايله وښي خو  ناسمه  ازموينه  تنفسي  لغوه کړي. ښايې ځينې وخت 
ازموينې ردول د تورن کس لپاره ډېرې ناوړه پايلې درلودای شي، لږ تر لږه 
د يو کال لپاره د موټر چلولو اليسنس لغوه کېدل او تر څنګ يې د 1250 

ډالره جريمې امکان هم شته. 

که د محکمې له خوا ثابته شوه چې تاسې تنفسي ازموينه رد کړې ده، نو د 
محکمې له خوا به په اجباري ډول ستاسې په لګښت ستاسې په موټر کې د 

څارنې اله نصب کړي تر څو په بشپړ ډول وڅارل شئ.

تر 21 کلونو کم عمر لرونکي موټر چلوونکي
هغه کسان چې عمر يې تر ټاکلې کچې کم وي، د هغوی لپاره د موټر چلولو 
قوانين سخت دي. تر ټاکلي عمر کم موټر چلوونکي BAC .02 وي او يا يې 
د نشې کچه تر دې هم کمه وي. که چېرې څرګنده شوه چې يو کم عمره موټر 
چلوونکی د نشې په حالت کې موټر چلوي نو لږ تر لږه د 60 ورځو لپاره به 
له موټر چلولو څخه منع شي او که ددې کس BAC .08 او تر دې زياته وه، 
نو لږ تر لږه به د 180 ورځو لپاره له موټر چلولو څخه منع شي. تر 18 
کلونو کم عمر لرونکي موټر چلوونکي کسان چې د OWI محکمې له خوا 
جزايي شوی وي او د موټر چلولو اليسنس يې منسوخ شوی وي، هغوی ته 

لنډمهاله اليسنس هم نه ورکول کېږي. 

د بې سرپوښه بوتلونو )لوښو( قانون
د هغو الکولي مشروباتو چې سرپوښ ونه لري له يوه ځای څخه بل ځای 
ته يې لېږدول يوه غير قانوني کړنه ده. بې سرپوښه الکولي مشروبات بايد 
د موټر په ډاله کې له يوه ځايه څخه بل ته ولېږدول شي. له دې قانون څخه 
سرغړونه د يو ساده ناوړه عمل په توګه د مجازاتو وړ ده چې کېدای شي له 
مخې يې په موټر کې د هر موټر چلوونکي او مسافر لپاره تر 200 ډالرو 

جريمه ولري.

3.9 نیم ویده حالت کې موټرچلول
په نيم ويده حالت کې موټر چلول، داسې ګڼل کېږي لکه يو څوک چې د نشې 
په حالت کې موټر چلوي. د نيم ويده حالت موټر چلوونکي ځينې وخت پر يو 
شی څنګل ږدي او د محسوسېدو حس يې لږ وي، چې له کبله يې ټرافيکي 
پېښه رامنځته کېږي. له تاسې څخه هيله کېږي، که له دې شيانو څخه څه 
ووينئ نو هرومرو باید استراحت وکړئ، د لنډ مهال لپاره مو موټر په یوه 

ارام ځای کې ودروئ:

د ورځې خوبونه او اللهانده حالت.	 

د وروستي سفر حالت هېرېدل.	 

په تکراري ډول ارږمۍ کول او سترګې موښل.	 

د خپل سر جګ ساتلو کې ستونزه.	 

په تنګه يا نرۍ الره کې د تېرېدلو پر مهال بايد تر اوږې پورې 	 
مخ وګرځول شي.

ستړيا او ژر په غصه کېدل.	 

په مسلسل ډول 18 ساعته ویښ پاتې کېدل، د نشې له حالت 
سره برابر حالت دی، یعني بېخوبي او نشه دواړه په یوه درجه 
کې شمېرل کېږي چې په داسې حالت کې په وینه کې د الکولو 
فیصدي BAC 0.08 وي او د ټرافیکي پېښې د رامنځته کېدلو 

احتمال )شونتیا( ډېره وي.
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IOWA 511- 3.10 د الرې لپاره چمتو کېدل
که تاسې اوږد او يا هم لنډ سفر ولرئ، نو سنجيدګي او هوښياري دا ده چې تر سفر پيلولو وړاندې د تګ او سفر لپاره يو ښه او هر اړخيز پالن جوړ کړئ. تر سفر 
پيلولو وړاندې هرومرو بايد د الرې، هوا، ټرافيکي پېښو او د هماغه سيمې په اړه هر اړخيز معلومات تر السه کړئ، د ورته موضوعاتو په اړه د الندې لينک په 

 www.511ia.org :مرسته کوالی شئ د موبايل اپليکېشن ترالسه او استفاده ورڅخه وکړئ

www.511ia.org Iowa 511 اپلیکېشن ډانلوډ کړئ 

ویې لټوئ 
که غواړئ د يوې سيمې د موقعيت، غځېدلو 
تر السه  معلومات  اړه  په  سړکونو  يا  الرو 

کړئ.

خپل مسیرونه وګرځوئ
امنيتي  د  ته  تاسې  چې  کړئ  فعاله  تڼۍ  هغه 
کامرو او په ژمي يا ډېره يخه هوا کې د الرې 

په اړه خبرتياوې او معلومات درکوي.

شکل 3.4: آیوا 511
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د موټر چلولو 
لومړني مهارتونه

هيڅ الرښود نه شي کوالی تاسې ته د بشپړ او خوندي موټر چلولو درس درکړي. څېړنو 
ښودلې ده چې د زياتې تجربې درلودلو له کبله د ټرافيکې پېښو د رامنځته کېدو کچه 
کمېږي، خو هغه تجربه چې د زيات تمرين او زده کړې په پايله کې تر السه شوې وي.

4.1 د موټر چلولو پیل
د موټر چاالنولو پر مهال هرومرو بايد د همدې موټر الرښود کتاب، مطالعه کړئ تر 
څو موټر په اصولي ډول پيل يا چاالن کړئ. بايد څرګنده شي چې ايا دا موټر د څه ډول 

تېلو لپاره عيار شوی دی. 

4.2 ګیرونه بدلول

اتومات بل ګېر ته اوښتل 
کله چې يو موټر اتومات جوړ شوی وي، اړتيا نشته چې هر ځل يې ګېر بدل کړئ، بلکې 
ګيرونه يې په اتومات ډول بدلېږي. د اتومات موټر د ګېر پر ځای يوه لکړه غوندې ځای 
لري چې د درېدلو، شاته تګ، د انجن اراموالی، مخته او شاته تګ لپاره کار ورڅخه 

P-R-N-D-L :اخيستل کېږي

P – د موټر د درېدلو يا پارک کولو په معنا دی.

R – د شاته تللو "ريورس" په معنا دی.

N – د انجن او ټايرونو تماس پرې کېږي.

D – د "چلولو" او مخته تللو په معنا دی.

L - د انجن سرعت محدودولو په معنا دی.

*يادونه: ښايې ځينې وخت د الفاظو پر ځای د 1,2,3 په ډول وښودل شي.



ڼه پا
37

څپرکی  4

غير اتومات يا په خپله خوښه بدلول
يو شمېر هغه موټرونه چې غير اتومات جوړ شوي وي، ګېرونه يې د موټر په جوړښت پورې اړه لري چې د ګېرونو شمېر يې څومره دی. د داسې موټرونو ګيرونه 
هغه مهال بدلېدلو ته اړتيا لري کله چې د موټر د انجن غږ بدلون وکړي، په داسې حال کې نو اړتيا وي چې ګېر يې بدل شي. په داسې موټرونو کې لومړی "1" ګېر 
د نيوټل په معنا دی، په دې ګېر کې د انجن او ټايرونو ارتباط پرې کېږي، خو کله چې 2,3,4 ګېرونو ته واړول شي نو موټر حرکت کوي او سرعت يې زياتېږي. 

په غير اتوماتيک موټرونو کې يو پېډل شته چې دنده يې د ګېر بدلولو پر مهال توازن ساتل دي. او دا پېډل ته "کلچ" نوم غوره شوی دی.

1 ګام: د خپلې کيڼې پښې په مرسته "کلچ" کښېکاږئ.

2 ګام: د ښي الس په مرسته ګېر بدل کړئ.

3 ګام: ورو ورو پر اکسلېټر پښه کښېکاږئ، او هم مهاله کلچ خوشي کوئ.

همدا کړنه تکرار کړئ، خو کله چې مو سرعت کم شو او د درېدلو نيت مو درلود نو ورته عمل په برعکس ډول تر سره کړئ. يعنې په هماغه ډول ګېرونه يو په 
يو کم کړئ. دا پروسه له ريورس يا شاته تګ "ګېر" څخه نيوټل يا "1" ګېر ته د بدلېدلو لپاره هم کارول کېږي.

4.3 ګړندیتوب
په تدريجي او اسانه توګه مو ګړنديتوب زيات کړئ. ډېر ګړنديتوب يا لوړ سرعت ډېری مهال د موټر ټايرونه ښويوي او د اوښتلو يا ټرافيکي پېښې د رامنځته کېدلو 

سبب کېږي. د غير اتومات موټرونو اکسلېټر او کلچ ډېر تمرين کړئ، تر څو د ګېرونو د بدلېدلو پوره وړتيا تر السه کړئ.

4.4 بریک او درېدل 
بريک د موټر په زده کړه کې يو مهم مهارت ګڼل کېږي. د موټر وزن، کچې، بار او همدارنګه د موټر د ټايرونو کيفيت ته په کتلو اټکل کېدای شي چې تر بريک 
وهلو څومره وخت وروسته به موټر په بشپړ ډول ودرېږي. دلته دا هم مهمه ده چې پر بريک باندې پښه د څومره وخت لپاره کېښودل شوې ده. ښايې تر ډېر تمرين 

وروسته ددې وړتيا تر السه کړئ چې په سم او ارام ډول موټر په ټاکلي ځای کې ودروئ. 

که چېرې د رڼا انعکاس زيات وي د بېالبېلو سړکونو له جوړښتونو سره سم تاسې پوهېږئ چې څومره په بيړه بايد موټر ودروئ. که چيرې د موټر بريکونه سخت 
جوړښت ولري ښايې ځينې وخت ستاسې موټر په جغل )شګې( لرونکي سړک، واوره، کنګل شوی سړک او ان وچه هواره دښته کې وښوېږي. موټر د زيات سرعت 

په حالت کې تر بريک وهلو وروسته ژر نه شي درېدالی. )شکل 4.1 وګورئ(

mph
20 44ft  +  25ft  =  69ft

30 66ft +  57ft  =  123ft

40 88ft +  101ft   =  189ft

50 110ft +  158ft  =  268ft

60 132ft +  227ft  =  359ft

70 154ft +  310ft  =  464ft

شکل 4.1: د درېدلو واټن

د درېدلو واټن
د عکس العمل فاصله + د بريک نيولو فاصله = د درېدلو فاصله
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د تعقيب او خونديتوب فاصله
تاسې د ځان د خونديتوب لپاره تر ټولو ښه چانس لرئ، له 3 څخه تر 4 
اصولو مراعتول به تاسو سره د خونديتوب په برخه کې ډېره مرسته وکړي، 
د  به ستاسې سره مرسته وکړي چې  مراعتول  فاصلې  د خونديتوب  يعني 
بريک وهلو لپاره ډېر وخت ولرئ او په اسانۍ سره بريک ووهئ. دا ډول 
اصول ښايې په عادي هوا او عادي ټرافيکي حالت کي د پلي کېدلو وړ وي. 

)شکل 4.2 وګورئ(

يو بې تجربې او ابتدايي موټر چلوونکی بايد هڅه وکړي چې له 	 
نورو وسايطو څخه لږ تر لږ د دريو ثانيو فاصله مراعت کړي. 

له نورو وسايطو څخه د دوو ثانيو فاصله مراعتول ښايې د يوه 	 
باتجربه او تکړه موټر چلوونکي لپاره بسنه وکړي.

که ستاسې موټر په يوه ساعت کې د 40mph په سرعت روان 	 
وي، نو په داسې حالت کې بايد له څلورو څخه تر پنځو ثانيو پورې 
فاصله مراعت شي. که سړک ښويېدونکی وي او نورو موټرونو 
ستاسې د وړاندې ليدلو مخه نيولې وي نو په داسې حالت کې تاسې 
ته له نورو وسايطو څخه د شپږو او يا تر دې زياتو ثانيو فاصله 

مراعتولو وړانديز کېږي.

ABS )د بريک قلفولو ضد سيسټم(
ډېری نوي موټرونه د ABS يا )د بريک قلفولو ضد سيسټم لري(. هڅه وکړئ 
د موټر چلولو الرښود په مرسته د ABS په اړه معلومات تر السه کړئ. د 
ABS په مرسته به تاسې د ځای پر ځای درېدو وړتيا ولرئ. که ستاسې موټر 

ABS لري، او غواړئ په بېړني ډول ودرېږئ:

پر بريک باندې ډېر فشار راوړئ او ټينګ يې کېکاږئ.	 

پر 	  کېکاږلو  برېک  د  فعال وي،   ABS موټر کې  په  که ستاسې 
مهال ښايې داسې محسوس کړئ لکه د شا و خوا ته چې بريک 
به يوازې د   ABS کښېکاږئ. بريک لوړې خواته مه پرېږدئ. 

بريک کېکاږلو پر مهال فعاليت تر سره کړي.

له نورو موټر چلوونکو سره د خبرو 
اترو لپاره د بريک څراغونو کارول

که په يوه ناسم ځای کې د سرعت کمولو او يا هم درېدلو نيت لرئ، نو د موټر 
بريک درې ځله ژر ژر کښېکاږئ، تر څو شاته موټر چلوونکي پوه شي چې 
ستونزه لرئ. په دې سره به شاته موټر چلوونکي پوه شي چې د ستونزې پر 

اساس مو سرعت کم کړی دی.

اړين تمځايونه
تاسو باید تل ودریږئ:

د درېدلو په ټولو نښو کې.	 

مخکې له دې چې د پلي تګ الرې، شخصي الرې، يوې نرۍ 	 
الرې او داسې نورو الرو څخه تېر شئ. 

کله چې له عمومي سړک څخه خاص سړک ته داخلېږئ هلته ډېر 	 
حدود موجود نه وي، لکه پارکنګ، تجارتي ساحې، ښوونځي او 

د تېلو پمپونه.

د قانون د يوه مامور په غوښتنه.	 

کله چې تاسې ته د بيرغ په مرسته تر کار الندې ساحه په نښه 	 
شوې وي.

که سور څراغ روښانه او مړ کېده، نو په دې معنا ده چې ساحه 	 
پاکه ده او کوالی شئ تېر شئ.

د سرو ترافيکي څراغونو د روښانه کېدو پر مهال، په دې کې هغه 	 
حالت هم شامل دی چې سره اشاره روښانه وي او ښي لوري ته 

د ګرځېدلو اجازه وي.

که يو ضعيف کس چې د لکړې )امسا( په مرسته روان وي او يا 	 
هم يو سپی تاسې ته نږدې روان وي، په دې معنا ده چې د خطر 

د پېښېدو احتمال ډېر دی.

د رېل ګاډو د تېرېدو د تمځايونو په اړه 11 مه او د ښوونځيو بسونو ته د 
نږدې کېدو د تمځايونو په اړه 17 مه پاڼه وګوئ چې فلش وهونکي څراغونه 

يا د درېدو الستي څرګندوي.

که جګ او لوړ موټرونه، غونډۍ او يا هم نورې نښې ووينئ هڅه وکړئ سرعت 
مو کړم کړئ. تر څو چې مو له نورو موټرونو او وسايطو څخه کافي فاصله نه وي 

درلودلې او له يوه څخه تر دريو پورې عددونه مو نه وي لوستلي له يو لوړ ځای څخه د 
اوښتلو هڅه مه کوئ.

شکل 3 :4.2- تر 4- دوهمه قاعده

3 ثانیې
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4.5 مناسب سرعت
پر لوحه باندې د ښودل شوي سرعت کچه اصولي او قانوني کچه ده چې 
مراعاتوونکی يې د یو بریالي او تکړه موټر چلوونکی په توګه پېژندل کېږي. 
ستاسو د موټر سرعت بايد د نصب شوي لوحې، د سړک فزيکي حالت او 
همدارنګه د هوا په حاالتو پورې اړه ولري. څومره چې مو د موټر سرعت 
زياتېږي هغومره ستاسې او موټر د ژر کنټرولېدو تر منځ فاصله زياتېږي. د 
بېلګې په توګه: يو موټر که 60 مايله په ساعت کې سرعت ولري، او يو بل 
ورته موټر که 30 مايله په ساعت کې سرعت ولري، دويم موټر د لومړي په 

پرتله درې برابره ژر کنټرولېدای شي. )شکل 4.1 وګورئ(

د هر حالت لپاره د سرعت کچه په لوحه کې په سم ډول نه ځایېږي، بلکې 
پر ځای یې یوه عمومي کچه ټاکل کېږي:

 	 25 mph په يوه سوداګريزه ساحه کې ستاسې د موټر سرعت بايد
وي.

 	 25 mph ستاسې د موټر سرعت بايد په هستوګنيزه سيمه کي 
وي.

په ښاري ساحه کې بايد موټر mph 45 حرکت وکړي. 	 

که يو موټر د ستونزې له امله په بل موټر پورې ټېله يا تړل شوی 	 
وي، سرعت يې بايد تر mph 45 زيات نه وي.

ټول لوی او باروړنکي موټرونه بايد له لمر ختو څخه تر لمر لوېدو 	 
پورې پر دويمه الره د mph 50 سرعت سره حرکت وکړي.

لويو الرو سره 	  له  لومړنيو سړکونو کې چې  او  ټولو ښاري  په 
نښلول شوي وي، له لمر ختو څخه تر لمر لوېدو پورې د وسايطو 

سرعت بايد په ساعت کې تر mph 55 زيات نه وي.

تر 	  بايد  سرعت  وسايطو  د  کې  سيمو  کليوالي  او  الرو  لويو   په 
mph 70 زيات نه وي.

د پورته ذکر شوي لست په تعقيب سره يې بايد د سرعت کښته درجه وټاکل 
شي.

که موږ په دې فکر يو چې تېز موټر چلول د ټرافيکي پېښې د رامنځته کېدلو 
سبب کېږي نو تر ټاکلې کچې کرار موټر چلول هم ورته مثال لري. هڅه 
وکړئ په هر ډول ټرافيکو کې له موټر چلولو سره ځان عيار کړئ. د لويو 
 40 لپاره منځنۍ کچه  ټاکل شوي سيسټم کې د موټر چلولو  په  لپاره  الرو 
mph ټاکل شوې ده. کوم وسايط چې د ګړنديتوب کچه يې کمه وي، اجازه نه 

لري چې پر لويه الره سفر وکړي.

4.6 سټیرینګ 

سټيرينګ ټينګ نيول
د  ستاسې  )پوکانه(  اېربېګ  پر ځای شوی  سټيرينګ کې ځای  په  موټر  د 
ژغورنې لپاره يوه موثره الره ده، خو هڅه وکړئ سټيرينګ په داسې ډول 
ونيسئ چې د اېربېګ د پرانيستلو خنډ ونه ګرځي. تاسې بايد سټيرينګ په 
دواړو السونو باندې په داسې ډول نيولی وي، لکه په ساعت کې 9 او 3 چې 
يو بل ته بېخي مخامخ دي. او يا داسې لکه 7 او 5 چې تر منځ يې فاصله کمه 

ده خو دواړه يو بل ته مخامخ دي. )شکل 4.3 وګورئ(

د موټر چلولو پر مهال لنډې فاصلې ته نه بلکې تل لرې فاصلې ته 	 
ګورئ. کله چې د ټرافيکو ګڼې ګوڼې ته رسېدلي نه ياست د حالت 
په اړه يې له ځان سره فکر وکړئ. په دې توګه، تاسو وخت لرئ 

چې په اسانۍ او خوندي توګه حرکت وکړئ.

کله چې يو خواته ګرځئ )تاوېږئ( نو سټيرينګ په داسې ډول 	 
وڅرخوئ چې يو الس مو پر بل برسېره وي، او يا هم د پورې 

وهلو او راکشولو طريقه وکاروئ. 

يوه الس 	  په  سټيرينګ  ډول  هيڅ  په  تاوېږئ،  ته  کومې خوا  که 
مه څرخوئ، که داسې وکړئ، د سټيرينګ کنټرول مو له واکه 
وزي او ناوړه عواقب درلودالی شي. کله چې مو تاوېدل پای ته 
ورسېږي، هڅه وکړئ چې سټيرينګ د الس په مرسته بېرته عادي 
حالت ته راولئ، پر ځای د دې چې سټيرينګ خپله ځای ته راشي. 

د ګوتو په مرسته سټيرينګ تاوهل ناوړه پايلې درلودای شي.

شکل 4.3: سټیرینګ، او د الس ایښودلو ځایونه
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4.7 شا ته حرکت کول 
د شا ته تګ پر مهال د موټر کنټرولول اسانه نه وي. د مرستې يا ټېله کولو 
په حالت کې بايد د سرعت کچه ډېره ټيټه وي. اکسلېټر په هر حالت کې ورو 

او په ډېر احتياط کېکاږئ.

د موټر ټېله کېدلو پر مهال بايد د دواړو موټرونو د ټېله کېدلو ځايونه 	 
وکتل شي. شاته کامره بايد وکتل شي، تر څو څرګنده شي چې بشپړه 
ساحه معلوموي که نه؟ که نه نو ناسم حالت ښکاره کوي او د باور وړ 

نه ده. 

هڅه وکړئ د موټر ټولې خواوې ووينئ تر څو شاوخوا برخې يې ټولې 	 
درته معلومې شي. خپل ښي )راسته( الس د څوکۍ پر سر کښېږدئ په 

کيڼ الس له خپلې اوږې سره د کړکۍ هېنداره ښه برابره کړئ.

کله چې غواړئ موټر ته د شا پر خوا حرکت ورکړئ، نو هرومرو بايد 	 
ټولې خواوې پوره وڅارئ، په تېره بيا هغه ځايونه چې نه ليدل کېږي، 

زياتې پاملرنې ته اړتيا لري. 

که غواړئ د موټر سرعت مو کنټرول او توازن يې برابر کړئ نو له 	 
بريک څخه پښه ليرې کړئ او ورو اکسلېټر کېکاږئ. سرعت مو کم 

کړئ. 

د موټر ټايرونه مو هغې خوا ته مايل کړئ کومې خوا ته چې غواړئ 	 
سفر وکړئ. 

هغه لوري ته وګورئ چې موټر د شا له کړکيو څخه تيريږي.	 

4.8 د تاوېدو یا راګرځېدلو سم تخنیکونه
د تاوېدو لپاره وخت وټاکئ او په هماغه وخت کې تاو شئ. پرېکړه وکړئ 
چ?ې د را ګرځېدو په وخت کې بايد ستاسو موقعيت چېرته وي. موټر بايد 
په داسې سرعت او حالت کې وچلوئ، چې د بريک وهلو لپاره مناسب وخت 
ولرئ، او تر څنګ يې پلي کسانو او نورو تېرېدونکو موټرونو ته پاملرنه هم 
مهمه ده. په وروستي حالت کې چې وخت هم کم وي، بېړني حرکات سمه 

پايله نه لري او بايد له داسې حرکاتو څخه مخنيوی وشي.

د راګرځېدو يا تاوېدو پر مهال نه ډېر لنډ او مه هم په پراخ ډول را تاو شئ. دا 
ډول کړنې د ټرافيکي پېښې د رامنځته کېدو شونتيا )احتمال( زياتوي. 

د تاوېدلو اشاره
کله چې تاوېږئ، هرومرو بايد نورو موټرونه ته ددې وخت ورکړئ چې 
هغوی ستاسې د تاوېدو اشاره ووينې او په اړه يې عکس العمل وښيي. مخکې 
تر دې چې کيڼ يا ښي خوا ته تاو شئ او يا موټر يو ځای ودروئ، د تاوېدو 

او درېدلو اشاره مو بايد ال له وړاندې وهلې وي.

کله چې لوری بدلوئ هرومرو بايد د تاوېدو نښه وکاروئ. که څه شاته 	 
مو بل هېڅ موټر شتون ونه لري، خو بيا هم د تاوېدو نښه بايد هرومرو 
وکاروئ. ښايې په هغه برخه کې چې تاسې يې نه وينئ، موټر، پلي 
کسان او يا بايسکل چلوونکي شتون ولري. له خپل مخې څخه د داسې 
يو چا ليرې کول يو اسانه کار دی، چې غواړي يوازې ستاسې فعاليت 

وڅاري.

د آيووا د قانون له مخې هر موټر چلوونکی بايد د موټر چلولو پر مهال 	 
تر تاوېدلو feet 100 وړاندې د تاوېدلو اشاره روښانه کړي، خو دا 
په هغه حالت کې که چيرې د موټر سرعت mph 45 وي. او که د 
موټر سرعت تر 45 کيلو متره پر ساعت زيات وي نو هرومرو بايد تر 

تاوېدلو feet 300 وړاندې د ګرځېدلو اشاره روښانه شي.

بايد اشاره 	  د يوې عمومي قاعدې په توګه، د سرعت کمولو وړاندي 
ولګول شي. 

دې ته هم بايد پام وشي چې تر وخت وړاندې اشاره يا نښه ونه کارول 	 
بېالبېلې الرې،  تاو کړئ،  موټر  کوم ځای کې چې غواړئ  په  شي. 
سړکونه او کوڅې شتون ولري نو هڅه وکړئ چې ټرافيکي اشارو ته په 
سم ډول ځان ورسوئ او يا دا چې ستاسې د موټر د تاوېدلو اشاره نور 

موټر چلوونکي په سم ډول وويني.

که تاسې د تاوېدو تکل ولرئ او په همدې وخت کې يو بل موټر هم 	 
بايد منتظر شئ  په داسې حال کې  تاو شي،  ته  غواړي هماغه الرې 
تر څو لومړی بل موټر تاو شي او وروسته تاسې تاو شئ. که تاسې 
وختي د تاوېدو اشاره وکاروئ، ښايي نور موټر چلوونکي فکر وکړي 
چې تاسې د هغوی خوا ته تاوېږئ او په دې توګه ښايې ټرافيکي پېښه 

رامنځته شي.

کله چې د ټاکلي هدف خوا ته تاو شئ، پام مو وي چې د تاوېدو اشاره 	 
مو بنده شوې ده که نه. 

تر درېدلو وروسته مو بايد سره اشاره روښانه وي
ټرافيکي اشارې ته تر درېدلو وروسته مو پام وي، تر څو چې سره اشاره بنده 
شوې نه وي، د تاوېدلو اشاره مو بايد روښانه نه شي. په اصولي او خوندي 
ډول د تاوېدلو په توګه بايد منتظر شئ تر څو پلي کسان او نور موټرونه تېر 

شي، ځکه تر دوی وروسته ستاسې د تېرېدلو نوبت دی.

که په ټرافيکي اشارو کې سره اشاره روښانه وه او تاسې په خپل الس يعنې 
خپلې خوا ته د تاوېدلو نيت درلود نو کوالی شئ چې د سرې اشارې پر مهال 

هم تاو شئ.

د ګرځېدلو يا تاوېدلو تمرينونه 
"U" تاوېدل، یعنې د همدې لفظ د شکل په څېر په لنډ ډول 

راګرځېدل )تاوېدل(
U-Turns هغه مهال بايد لنډ راتاو شئ چې کله د دې ډول راتاوېدلو امکان 

او اجازه وي.

د دریو ټکو په ډول راتاوېدل
د "دريو ټکو" په څېر راتاوېدل يوه ناسمه او غير اصولي طريقه ده د ټرافيکي 
پېښې د رامنځته کېدو المل کېږي. دا غوره ده چې نږدې څلور الرې ته 

الړشئ. 
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4.9 د کرښې یا ترافیکي لین بدلول
د کرښې په بدلونونو کې الندې موارد شامل دي: 

له يوې کرښې څخه بلې ته اوښتل. 	 

له يوه فرعي سړک څخه عمومي ته ننوتل. 	 

له فرعي الرې څخه څلورالرې ته ننوتل. 	 

پر يوه وخت يوازې يوه کرښه بدوالی شئ. وړاندې تر دې چې له خپلې کرښې څخه بلې ته واوړئ، هڅه وکړئ دا مالومه کړئ چې د کرښې بدلېدلو لپاره کافي 
فاصله شتون لري که نه، او کوم موټر چې ال له وړاندې په هماغه کرښه کې روان دی، هغه ته خو به ستاسې اوښتل خنډ نه پېښوي )4.4 شکل وګورئ(.

سیګنال: نورو موټر چلوونکو ته د اشارو په مرسته سم او دقيق خبر ورکول. 

د سرعت توازن ساتل: کرښه په سم او دقيق ډول بدله کړئ، نه داسې چې زړه نا زړه ياست او د موټر د سرعت توازن در څخه ګډوډ شي. که 
څه هم د کرښې بدلېدلو پر مهال به په نږدې سيمه کې کوم بل موټر شتون نه لري خو پام مو وي چې ځنې وخت په ناڅاپي ډول وسايط رارسېږي 

او د پېښې د رامنځته کېدو المل کېږي.

د موټر ټولې هېندارې وګورئ: په کيڼ، ښي او شا خوا ته هنداره کې وګورئ. وړاندې تر دې چې کرښه بدله کړئ، ځان پوره باوري کړئ 
چې په نږدې سيمه کې خو به بل موټر شتون نه لري. ځان پوره باوري کړئ چې د کوم بل موټر د را رسېدلو احتمال خو به نه وي.

د خپل موټر ټولې هغه برخې چې نه یې وینئ په پوره ډول په پام کې ونیسئ: مخکې تر دې چې په حرکت پيل وکړئ، لومړی 
د خپلي اوږې لخوا شا طرف ته وګورئ. ځان پوره ډاډه کړئ چې ستاسې د موټر له شا برخې سره خو به کوم څوک يا شی نه وي. 

کله چې غواړئ د موټر د هغو برخو څارلو په توګه سر کوږ کړی چې نه يې وينئ، نو پام مو وي چې سټرينګ مستقيم وساتئ. ځينې داسې کسان 
شته چې کله کومې خواته مايل يا کوږ شي السونه يې هم هماغه خواته مايل کېږي.

له سړک څخه د نورو استفاده کوونکو په اړه هم پام وکړئ: د کرښې بدلېدو پر مهال مو پام وي چې کوم بل موټر چلوونکی خو به 
په ورته وخت کې کرښه نه بدلوي چې په دې توګه د پېښې د رامنځته کېدو احتمال ډېرېږي.

شکل 4.4: د ترافیکي کرښو بدلول

د خوندي ځای د 
موندلو لټه وکړئ

د موټر اشارې او هغه ځایونه چې 
نه یې وینئ ټول وګورئ

د پوره ډاډ لپاره یې یو 
ځل بیا هم وګورئ

په تدریجي ډول بدلون 
رامنځته کړئ

ځان ډاډه کړئ تر څو 
اشاره مو بندې شوې 

ده که نه
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4.10 تېرېدل
اجازه درکړي  تيريدو  د  ته  تاسو  نښه  د سړک  يا  )8مه صفحه(  اشارې  کېدلو هڅه وکړئ چې  يا مخته  تېرېدو  د  بل موټر څخه  له  مهال   يوازې هغه 
)شکل 4.5( او تاسو پريکړه کړې چې تاسو په خوندي توګه د تيريدو لپاره کافي ځای لرئ. يوازې د اړتيا پر مهال له بل موټر څخه د مخکته کېدلو هڅه وکړئ.

د يوې قاعدې په توګه، په يو وخت کې يوازې يو موټر تېر کړئ. 	 

په هغه ځايونو کې د تيريدو څخه ډډه وکړئ چيرې چې موټر ممکن ستاسو څخه مخکې سړک ته ننوځي لکه څلور الرې او د موټر چلولو الرې. 	 

که له نورو وسايطو څخه ستاسو تېرېدل اړين وي، الندې ګامونه واخلئ: 

د مقابل لوري را روان ترافيک د تيريدو لين وګورئ تر څو ډاډه شئ چې له تاوېدو وړاندي ډير ځای شته. 1. 

د نور ترافيک تېرېو لپاره خپلي هېنداري او هغه ځايونه وګورئ چې له سترګو پټ وي. 2. 

د اړتيا په صورت کې له وسايطو څخه د تيريدو او سرعت ډېرولو اشاره ورکړئ. 3. 

له نورو وسايطو څخه د تيريدو پر مهال د خپل موټر مخ او شاته ځايونه ښه وڅارئ، او د شا په هېنداره کې وګورئ. 4. 

کله چې تاسو له يو موټر څخه تېرېږئ، له تېرېدو وروسته هغه ته د شا په هېنداره کې ګورئ او دا مالومه کړئ چې ستاسو موټر ته ستونزه 5. 
نشته، اشاره روښانه کړئ او په آرامي او کراره خپلي اصلي لين ته وګرځئ، خپله اشاره بنده کړئ او په خوندي ډول سرعت ته ادامه ورکړئ.

ژيړ لينونه په مختلفو مسيرونو کې د ترافيکي جريان تګ راتګ سره جال کوي
سپينې کرښې هغه ترافيکي جريان سره جال کوي چې په همدې يوه جهت روان وي

د سړک په منځ کې مینځ د پرې شویو 
سپینو ترافیکي لینونو سره یو ځای دوې 

ژیړې کرښې 
له مرکزي ژيړي کرښې څخه د اوښتلو هيڅ 
اجازه نشته. ماتې شوي سپينې کرښې په دې 

معنی دي چې يو جال ترافيک پر همدې لوري 
سفر کوي. له وسايطو څخه تيريدو ته اجازه 

ورکول کيږي، کله چې ماته شوې سپينه 
کرښه ستاسو په ترافيکي لين کې وي.

 مکملې او ماتې شوې ژېړې کرښې

کله چې مکلمه کرښه ستاسو په لين 
کې وي له نورو وسايطو څخه مه 
تېرېږئ. په دې مثال کې، د کيڼ 

لين ترافيک له نورو وسايطو نشي 
تيريدالی. په ښي لين کې ترافيک 

تيريدالی شي.

 دوه ګونې ژیړه مرکزي کرښه

په دواړو ترافيکي لينونو کې له 
نورو وسايطو څخه د تېرېدو اجازه 

نشته.

د سړک مينځ نښې له وسايطو څخه د تېرېدو قواعد روښانه کوي

شکل 4.5: د سړک د مینځ نښې چې له وسایطو څخه د تیریدو قواعد روښانه کوي.
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په الندې حاالتو کې له نورو وسايطو څخه تېرېدل غير قانوني دي:

کله چې د غونډۍ سر 
ته نږدې کېږئ له نورو 

وسايطو څخه مه تېرېږئ.

له څلورالري څخه د feet 100 په 
اوږدو کې له نورو وسايطو څخه مه 

تېرېږئ.

کله چې د سړک په اوږدو کې ستاسو 
ليد له خنډ سره مخ وي د نورو وسايطو 

شاوخوا مه تيرئ.

پر ښي طرف له نورو وسايطو څخه 
مه تيريږی.

کله چې د مقابل لوري څخه را 
روان ترافيک ډېر نږدې وي نو له 

نورو وسايطو څخه مه تيريږئ دا به 
خطرناکه وي چې له هغه موټر څخه 

د تېرېدو هڅه وکړئ چې غواړئ ترې 
مخکې شئ.

د يوه تنګ پُل، درې يا تونل څخه 
د feet 100 په دننه مه تېرېږئ 

چې هلته يوه نښه ځړول شوې وي 
تر څو تاسو ته خبر درکړي چې دا 

ځايونه شته.

د ريل پټلۍ سره د feet 100 په 
اندازه له نورو وسايطو څخه مه 

تيريږئ.

شکل 4.6: د غیرقانوني تیریدو شرایط
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4.11 دفاعي موټر چلول
کله چې تاسو په خوندي ډول موټر چلوئ او د موټر چلولو دفاعي تخنيکونه کاروئ، تاسو خبر ياست او د هرڅه لپاره چمتو ياست. 94 سلنه جدي ترافیکي پېښي د 
هغو خطرناکو انتخابونو یا غلطیو له امله رامینځ ته کېږي چې خلک یې د نورو وسایطو تر شا ترسره کوي. د موټر چلولو دا دفاعي تخنيکونه تعقيب کړئ تر څو 

د ترافيکي حادثې په مخنيوي او د خطر په کمولو کې ستاسو سره مرسته وکړي:

لومړی د خوندیتوب فکر وکړئ. 1. 
د موټر چلولو د تعرضي او بې احتياطي تمايالتو څخه ځان ساتل به ستاسو سره دا مرسته وکړي چې د نورو خلکو د موټر چلولو د انتخابونو پرمهال 
به ستاسو د عکس العمل لپاره قوي دريځ کې رامينځ ته کړي. د خپل او نورو موټرونو تر مينځ ډير ځای پريږدئ. تل خپل د څوکۍ پټه وتړئ تر څو د 

ترافيکي پېښي پر مهال له موټر څخه ستاسو د غورځېدو مخه ونيسي.

له خپل شاوخوا څخه خبر اوسئ - پام وکړئ.2. 
خپلې هېنداري په مکرر ډول چيک کړئ او له 20 څخه تر 30 ثانيو وړاندي شرايط ځان ته معلوم کړئ. سترګې خالصي وساتئ. که چيرې بل موټر 
چلوونکی تاسو ته تعرضي اشارې درکړې، نو تاسي خپل د موټر حرکت ورو کړئ او د متقابل اشارو څخه مخنيوی وکړئ. که چيرې موټر چلوونکی 
دومره خطرناکه موټر چلوي چې تاسو انديښمن ياست، هڅه وکړئ چې د سړک له الرې ښي خوا ته وګرځئ يا د وتلو بله الره انتخاب کړئ که چيرې دا 

خوندي وي. همدارنګه، د سړک په اوږدو کې د پياده تلونکو کسانو، بايسکل چلوونکو او څارويو باندي نظر وساتئ.

په نورو موټر چلوونکو تکیه مه کوئ.3. 
د نورو په اړه پام وکړئ مګر خپل ځان ته هم پاملرنه وکړئ. فکر مه کوئ چې بل موټر چلوونکی به له الرې څخه تېر شي يا تاسو ته به په ترافيکي 
جريان کې د يو ځای کيدو اجازه درکړي. فرض کړئ چې چلوونکي به د سرو څراغونو له الرې يا د درېدلو د نښو پر مهال تيريږي او عکس العمل ته 

چمتو اوسئ. د خپل حرکت لپاره پالن ولرئ او د بدترينې سناريو تمه ولرئ.

له 3 څخه تر 4 ثانیو پورې قاعده تعقیب کړئ. )په 38 مخ کې 4.2 شکل وګورئ(4. 
د نورو وسايطو د تعقيب پر مهال خوندي فاصله وساتئ تر څو د اړتيا په صورت کې د عکس العمل د ترسره کولو وخت ولرئ.

خپل سرعت ټیټ وساتئ.5. 
د ټاکل شوي سرعت محدوديتونه په ځانګړو شرايطو کې عملي کيږي. دا ستاسو مسؤليت دی چې ځان ډاډه کړئ چې ستاسو سرعت له شرايطو سره سمون 

لري. سربيره پردې، که حاالت خراب شي نو لوړ سرعت ستاسو د موټر کنټرول ډير ستونزمن کوي. 

د ځان ایستلو الره ولرئ.6. 
د موټر چلولو په ټولو حاالتو کې، له احتمالي خطرونو څخه د مخنيوي غوره الره دا ده چې خپل موټر په داسي ځای کې ودروئ چې هلته تاسو په ښه 
توګه شيان ليدالی شئ او درته ښکاره کېږي. د سفر لپاره د بديلي الرې درلودل هم اړين دي، نو تل بهر ته د خپل ځان ايستلو الر ولرئ - د خپل موټر د 

حرکت کولو ځای که چيرې ستاسو د سفر سمدستي الره ناڅاپه بنده شي.

ګډوډي له منځه یوسئ.7. 
ګډوډي هر هغه فعاليت دی چې ستاسو پام د موټر چلولو له فعاليت څخه واړوي. د موټر چلولو پر مهال تاسو بايد بشپړه پاملرنه ولرئ - نو د موټر چلولو 

دنده باندې تمرکز وکړئ.
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4.12 په ترافیکي جریان کې په خوندي ډول موټر چلول

له ترافيکي جريان سره سم سرعت وساتئ
هغه وسايط چې د ترافيکي جريان په پرتله ګړندي يا ورو حرکت کوي د وسايطو لخوا د ترافيکي لين بدلولو، له نورو وسايطو څخه د تيريدلو او يا له نږدې د نورو 
وسايطو د تعقيب د زياتوالي المل کيږي. دا د وسايطو تر منځ د احتمالي ټکر احتمال زياتوي. تر ټولو خوندي سړکونه هغه مهال وي چې ټول موټرونه په يو ډول 

سرعت حرکت کوي، مګر دا سرعت يې د ټاکل شوي سرعت له حد څخه ډير نه وي.  

ورو ترافيکي جريان
تل خپل سرعت د هغه سرعت سره عيار کړئ چې د ترافيکي قوانينو لخوا ټاکل شوی وي. ځينې موټرونه نشي کوالی ډير ګړندی حرکت وکړي يا د ترافيکي جريان 
په ساتلو کې ستونزه لري. که دا ډول وسايط ستاسو مخي ته وي، تاسو وخت لرئ چې ترافيکي لين بدل کړئ يا په خوندي توګه ورو ورپسې شئ. ناڅاپه د موټر 

کرارول د ترافيکي حادثې المل کيدی شي. 

زراعتي وسايط، د آسونو بګۍ، او د سړک د ساتنې وسايط معموال په ورو سرعت کې حرکت کوي. دا وسايط ممکن په شا کې د ورو حرکت کوونکي موټر نښه 
)نارنجي مثلث يا برېښنده څراغونه( ولري.

د بل موټر تعقيب
ډيری ټکرونه د موټر د ډير نږدې تعقيب له امله رامينځته کيږي. تاسو بايد د دې وړتيا ولرئ چې مخکې له دې چې ستاسو د موټر مخي ته د يو شي سره ټکر شئ، 
ودرېږئ. د لوړ سرعت پر مهال د موټر درولو لپاره ډېر واټن ته اړتيا وي. کله چې په بل موټر پسې ياست، دا شيان په ذهن کې وساتئ. په نورو وسايطو پسې د شا 
لخوا د تعقيب پر مهال تر ټولو خوندي او اسانه الر د "درې څلور دوهمه قاعده" څخه استفاده کول دي )په 38 مخ کې 4.2 شکل وګورئ(. په دې سره به ستاسو 

وړاندي روان وسايط ستاسو څخه دومره لرې وي چې تاسو به وکوالی شئ په خوندي ډول د اړتيا په صورت کې ودريږئ.

د وسايطو ډېر نږدې تعقيب
که په تاسو يو بل وسايط له ډېر نږدې پسې وي، لږ څه ښي خوا ته حرکت وکړئ او د شا لخوا روان موټر ته اجازه ورکړئ چې ستاسو وړاندي ساحه ښه وويني او 
د ګرځېدلو، تمځايونو يا د لين بدلولو لپاره وختي اشاره ولګوي. هڅه وکړئ ورو حرکت وکړئ او ستاسو شا ته روان موټر ته اجازه ورکړئ چې له تاسو څخه تېر 

شي. که نوري ټولي هڅي ناکامه شي، له ترافيکي جريان څخه ځان وباسئ.
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4.13 اړیکه - د موټر لوړ څراغونه، هارن، او بیړني سیګنالونه
ځينې موټر چلوونکي تل دې ته پام نه کوي چې د دوی شاوخوا څه پيښيږي. ترافيکي حادثې اکثرا په داسي حالت کې پيښيږي چې يو چلوونکی بل موټرچلونکی 
نه ويني، يا کله چې يو موټروان داسي څه کوي چې له بل چلوونکي څخه يې تمه نه کوي. دا مهمه ده چې موټر چلوونکي بايد پر سړک روانو نورو کسانو ته خبر 

ورکړي چې دوی هم پر سړک روان دي او دوی څه پالن لري.

د موټر تېز څراغونه
د شپې مهال د الري په ليدو کې ستاسو سره د مرستې ترڅنګ، د موټر تېز 
څراغونه ستاسو سره دا مرسته کوي چې نور موټروانان تاسو ته وګوري. 
هرکله چې تاسو د نورو موټرانو په ليدو کې ستونزه لرئ خپل تېز څراغونه 
فعال کړئ، ځکه احتمال شته چې دوی ستاسو په ليدو کې ستونزه ولري. مثال 

د دوړو، سخت باران يا واوري پر مهال.

ډيری وسايط په داسي تېزو څراغونو سره مجهز دي چې په اتومات ډول 
روښانه کېږي، مګر په ځينو شرايطو کې، لکه د ورځې د واورې طوفان 
پر مهال چاپريالي رڼا دومره روښانه وي چې ستاسو د موټر د مخ اتومات 

څراغونه بايد په السي ډول فعال شي. 

د آيووا قانون له مخې د لمر له لوېدو څخه تر لمر ختو پورې يا هرکله چې )د 
تاريکۍ، سخت باران، واوري او نورو شرايطو له امله( د سترګو ليد 500 
feet يا لږ وي، د موټر د مخ دواړه څراغونه بايد روښانه شي. يوه ښه قاعده 
دا ده هر کله چې تاسو خپل برف پاکونه چاالن کړئ، خپل د موټر د مخ 

څراغونه هم روښانه کړئ.

هارن
د  چې  وي  لپاره  ددې  وهل  هارن  ستاسو  کې،  حاالتو  ځينو  په 
مخنيوي  حادثې  د  او  واړوئ  را  ته  ځان  پام  چلوونکي  موټر  بل 
کې حاالتو  الندي  په  شي.  کېدای  استفاده  ورڅخه  هم   لپاره 

 له هارن څخه استفاده وکړئ:

چلوونکي 	  بايسکل  يا  پياده شخص  يو  چې  کې  هغه صورت  په 
ستاسو ترافيکي لين ته را اوړي.

تاسو له داسې موټر څخه تېرېږئ چې هغه ستاسو ترافيکي لين 	 
ته را اوړي.

يو موټر چلوونکی چې تاسو ته يې پام نه وي يا داسې څوک وي 	 
چې ممکن ستاسو په ليدو کې ستونزه ولري.

تاسو داسې يو ځای ته ورسيږئ چې مخکې ځای نه شئ ليدالی، 	 
لکه د يوې تنګې کوڅې څخه وتل.

بل موټر ستاسو د ټکر له خطر سره مخ وي.	 

تاسو بايد د خپل شتون په اړه نور وسايط، چلوونکي، پلي کسان، 	 
يا څاروي خبر کړئ.

تاسو د خپل موټر کنټرول له السه ورکړی او د يو چا پر لور 	 
روان ياست.

د خطر څراغونه
که ستاسو موټر په سړک کې خراب شي، ځان ډاډه کړئ چې نور چلوونکي 
يې وليدالی شي. ډيری وختونه ټکرونه له دې امله رامينځ ته کېږي چې يو 
چلوونکی يو والړ موټر نه ويني او کله چې دی موټر دروي ډير ناوخته شوی 
وي. که ستاسو په موټر کې ستونزه وي او بايد ودريږئ، نو الندي الرښوونې 

تعقيب کړئ.

يو 	  له سړک څخه  په خوندي ډول  امکان ولري، خپل موټر  که 
طرف ته او له ترافيکي جريان څخه ليرې کړئ.

خپل د بيړني خطر څراغونه فعال کړئ تر څو وښيي چې تاسو 	 
ستونزه لرئ.

که تاسو نشئ کولی خپل موټر له سړک څخه وباسئ، هڅه وکړئ 	 
چې په داسې ځای کې يې ودروئ چې نور موټرچلونکي يې په 
ښکاره ډول وويني. يوازې د يوې غونډۍ شاوخوا يا يوازې د يوې 

ګواليي يا منحني سړک شاوخوا مه درېږئ.

که تاسو په ترافيکي لين کې ودريږئ، تاسو او ستاسو مسافرين 	 
کې  ځای  خوندي  په  او  ووځي  موټر څخه  له  ژره  تر  ژر  بايد 
له  او موټرونو  له څنډو  تر ممکنه حده د سړک  ودريږي؛ چې 

حرکت څخه لري وي.

چارواکو ته خبر ورکړئ چې تاسو يا بل څوک په ستونزه کې 	 
ښکېل شوي ياست. 
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دا پاڼه قصدا خالي پريښودل شوې.
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ستاسو د موټر 
چلولو مهارتونه 

عملي کول
تاسو ته ښودلي، نو همدا وخت دی چې د خپل موټر  اوس چې موږ ډيری اساسات 
چلولو اړوند معلومات زده کړئ او په دې ځان خبر کړئ چې د موټر چلولو مختلفي 
سناريوګانې او چاپيريالي حاالت څنګه عملي کړئ. سربيره پر دې، تاسو به په غير 
متوقع حاالتو کې د موټر چلولو تخنيکونه هم زده کړئ، لکه د خرابي هوا او په بيړنيو 

حاالتو کې بايد څه وکړئ.

5.1 څلورالرې 
څلورالری هر هغه ځای دی چيرې چې ترافيک سره يو ځای کيږي يا تيريږي. په دې 
کې دغه موقعيتونه هم شامل دي: د ګرځېدلو سړکونه، فرعي کوڅې، فرعي الرې، د 

پارکينګ ځايونه او د عامه تګ راتګ لپاره خالص سړکونه. 

1 ګام: مخکې له دې چې تاسو يوې څلورالري ته ننوځئ، د څلورالري 
ډول او د ټرافيک کنټرول وسايل )نښې، ټرافيکي نښې، او د فرش نښې( 

وګورئ. 

2 ګام: مخکې له دې چې مخته حرکت وکړئ، څلورالرې ځان ته 
مالوم کړئ تر څو ډاډه شئ چې څلورالرې صفا ده. 

3 ګام: کيڼ، ښۍ او کيڼ اړخ ته بيا د موټرونو او پياده تګ راتګ لپاره 
وګورئ. هيڅکله فکر مه کوئ چې بل چلوونکی به تاسو په ترافيکي 
جريان کې سړک ستاسو سره شريک کړي يا به تاسو ته ځای درکړي. 

د "غلط" ګرځېدو اشارې يا سيګنال په اړه خبر اوسئ. دې ته مه ګورئ چې را روان 
موټر خپل د ګرځېدو اشاره لګولې ده، نو په همدې خاطر تاسو هم بايد وګرځئ. موټروان 
کېدای شي پالن ولري چې ستاسو څخه هاخوا ته وګرځي يا د مخکيني ګرځېدو پر مهال 
يې اشاره بندول هير شوي وي. دا په ځانګړې توګه د موټرسايکلونو په اړه ښه صدق 
کوي؛ ځکه چې ددوی اشارې اکثره وخت پخپله نه بندېږي. تر هغه وخته پورې انتظار 

وکړئ چې بل موټروان وګرځي، وروسته په خوندي توګه مخته حرکت وکړئ.
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5.2 پر بین ایالتي او لویو الرو موټر چلول

ريونده الر 
ريونده الر په هغه ځايونو کې کارول کېږي چې بين ايالتي يا لويې الرې ته ننوځئ او درې برخې لري. )5.2 شکل وګورئ(

د ننوتلو ساحه: دا جريان تاسو ته وخت درکوي ترڅو سړک تر نظر وباسئ او وګورئ چې تاسو لويي الري 
ته د ننوتلو لپاره څومره ځای لرئ او بايد په کوم سرعت ورننوځئ. 

د چټکتیا او یو ځای کېدلو ساحه: له دې ساحې څخه کار واخلئ تر څو خپل موټر ټاکل شوي ترافيکي 
سرعت ته ورسوئ او د خونديتوب په صورت کې له بل ترافيکي جريان سره يو ځای شئ. په ريونده يا فرعي 

الر کې په بشپړه توګه مه دريږئ، پرته له هغه حالته چې دا کار په جدي توګه اړين وي.

پر بین ایالتي لویو الرو د حرکت برخه: هغه ترافيک چې ال له وړاندي په يو بين ايالتي يا لويه الره 
کې روان وي بايد خپل حرکت ته دوام ورکړي، ورو شي، يا خپل سرعت ګړندی کړي تر څو د فرعي يا ريونده 

الري ترافيک ته د ننوتلو اجازه ورکړي.

په کليوالي څلور لينه سړک کې کيڼ اړخ 
ته اوښتل يا له وسايطو څخه تيريدل 

)شکل 5.1 وګورئ( هڅه مه کوئ چې په يو وخت کې د ټرافيک له دواړو 
خواوو څخه تير شئ تر څو د سړک په مينځ برخه کې پاتې نه شئ. د الندې 

ګامونو په اخيستلو سره په خوندي ډول له دې څلورالري څخه تير شئ:

د تمځای يا درېدلو د نښې سره ودريږئ، کيڼ اړخ ته وګورئ او 1. 
منځنۍ الري ته ځان سم کړئ کله چې دا کار خوندي وي. 

د سړک مينځ کې پاتې کېدل. ښي لوري ته وګورئ. که چيري حاالت 2. 
خوندي وي، کيڼ لوري ته له وسايطو څخه تېر شئ يا وګرځئ. 

موټر چلوونکي بايد خبر وي چې ترافيک په دغسي شرايطو کې ډېر تېز او 
ګړندي روان وي. احتياط او تمرکز خورا مهم دی. په ياد ولرئ چې اوږده 
موټرونه، لکه غټي الرۍ، ممکن د سړک په مينځ کې ونه درول شي، که 

چيرې د سړک مينځ ساحه تنګه وي.

شکل 5.2: د فرعي یا ریونده الرې ساحې

شکل 5.1: په کلیوالي څلور لینه سړک کې کیڼ اړخ ته اوښتل یا له 
وسایطو څخه تیریدل

منځنی

http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2019/03/19IAPSDP-LR.pdf
http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2019/03/19IAPSDP-LR.pdf
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5.3 الماس ډوله څلورالری
دا ډول څلورالرې په داسې سړکونو کې وي چې دواړو لورو ته ترافيکي ازدحام او حجم ډې وي. بې ساري تصميم يا ډېزاين غير معمولي وي، ځکه چې دا د سړک 
مقابل لوري ته د سم لوري ته د بيرته راګرځيدو وړاندي په لنډه توګه موټرچلوونکو ته الرښوونه کوي. د الماس ډوله څلورالري کې د ترافيکي بدلون اړتيا ته په کتو 

عادي ترافيکي اشارې لګول شوي وي ترڅو په څلورالري کې د لږ وخت تېرولو سره ترافيکي جريان په حرکت کې وي. )5.3 شکل وګورئ(

شکل 5.3: یو له بله جال کېدونکی الماس ډوله څلورالری )په انکني کې دا مثال د I-35 او لومړۍ فرعي کوڅې ته یو له بله جال 
کېدونکی الماس ډوله څلورالری ښیي.(

WB FIRST STREET

EB FIRST STREET

Lorem ipsum

5.4 څلورالرې
څلورالري هغه تقاطع دي چې د مرکزي سړک تقسيموونکې ساحې شاوخوا د ساعت د مقابل حرکت په توګه ترافيک ته الرښوونه کوي. په دغه څلورالرو کې د 
تمځای نښې يا ترافيکي اشارې نه وي. د الر ورکولو نښې، سمتي نښې، او د سړک مينځ نښې نښانې د څلورالري ترافيک ته الرښوونه کوي. ترافيک عموما حرکت 
ته دوام ورکوي، مګر د ترافيکي بيک اپ د سرعت په اندازه يې حرکت ورو وي چې په دوديزو هغه څلورالرو کې ورسره مخ کيږي چې د تمځای نښې يا ترافيکي 

اشارو لخوا کنټروليږي.    

يو لينه څلورالرې )5.4 شکل وګورئ(
موټر چلوونکي 

نږدې کېدل: کرار شئ او ټاکل شوي سرعت تعقيب کړئ او پياده اوښتونکو 
کسانو ته له سړک څخه د تېرېدلو الر ورکړئ. 

داخل شئ: کله چې تاسو د الر ورکولو ليکو او نښانونو ته ورسيږئ، په 
څلورالري کې موټرونو ته الر ورکړئ. په ترافيکي جريان کې د خاليګا 
رامينځ ته کېدو ته انتظار وکړئ، بيا په څلورالری کې د ساعت د عقربې په 

مقابل شکل کې له نورو ترافيکو سره يوځای شئ. 

مخ ته الړ شئ: پر څلورالرې يا څرخنده الر باندي حرکت ته دوام ورکړئ 
تر څو چې خپل سړک ته سمېږئ. پر څلورالرې له درېدو څخه ډډه وکړئ. 

وتل: اشاره ولګوئ، بيا خپل ښي خوا ته له څلورالرې څخه ووځئ. پر پياده 
رو باندي روانو پلي کسانو ته الر ورکړئ. 

پیاده رو 
نږدې کېدل: د پياده خلګو يا پياده رو په الره کې، کيڼ لور ته وګورئ. 

تېرېدل: د سړکانو له وېشونکې لوړي برخي )ټاپو( څخه تېر شئ. ښي لوري 
ته وګورئ. د مقابل لوري د پياده رو آخري ځای ته ځان ورسوئ. 

بایسکل چلوونکي
عموما، بايسکل چلوونکي بايد په پياده رو کې خپل بايسکلونه د هغو مقرراتو 
له مخې پر پښو روان کړي لکه پر پياده رو روان خلک چې يې تعقيبوي. 
تجربه لرونکي بايسکل چلوونکي ممکن پر څلورالری باندي د راڅرخېدلو پر 
مهال خپل بايسکل د موټر چلوونکو په څير تېز وچلوي. د پياده رو څنډه مه 
نيسئ. بايسکل چلوونکي چې بايسکل چلوي بايد د موټر چلوونکو په څير ورته 
مقررات تعقيب کړي. د ترافيکي کرښې په مينځ کې خپل بايسکل چلوئ، تر څو 
د نورو موټرونو د تيريدو مخه ونيسي. پر پياده رو روانو خلګو ته الر ورکړئ. 

لومړی 
ودرېږئ. که چیرې 

پر سړک کوم شی نه 
وي، د ترافیکي سرې 

اشارې د لګېدو په صورت 
کې راسته اړخ ته 

ګرځېدالی شئ.

لومړی 
ودرېږئ. که چیرې 

پر سړک کوم شی نه 
وي، د ترافیکي سرې 

اشارې د لګېدو په صورت 
کې کیڼ اړخ ته 
ګرځېدالی شئ.

لومړی 
ودرېږئ. که چیرې 

پر سړک کوم شی نه 
وي، د ترافیکي سرې 

اشارې د لګېدو په صورت 
کې کیڼ اړخ ته 
ګرځېدالی شئ.

لومړی 
ودرېږئ. که چیرې 

پر سړک کوم شی نه 
وي، د ترافیکي سرې 

اشارې د لګېدو په صورت 
کې راسته اړخ ته 

ځینې ټرافیکي اشارې د کیڼ یا ښي خوا او یا مستقیم ګرځېدالی شئ.
حرکت لپاره د غشي نښې لري، ترڅو په مستقیم ډول د 

موټر حرکت ته اشاره وکړي.   SB I-35SB I-35
تهته فرعي الر فرعي الر

  NB I-35NB I-35  تهته  
ځمکنۍ الرځمکنۍ الر

د د SB I-35SB I-35  څخهڅخه  
فرعي الرفرعي الر

  NB I-35NB I-35 له له
څخهڅخه ځمکنۍ الر ځمکنۍ الر
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B

شکل 5.5: څو لینه څلورالرېشکل 5.4: یو اړخیز-لین لرونکې څلورالرې

ګڼ اړخيز-لين لرونکې څلورالرې )شکل 5.5 وګورئ(
دا کارونه ترسره کړئ

کله تاسو څلورالرې ته نږدې شئ، او د الر ورکولو کرښې څخه مخکې 	 
ياست، د ترافيکي کرښې د کنټرول نښو او د سړک د مينځ نښو سره سم 

مناسب ترافيکي لين انتخاب کړئ. 

کله چې څلور الرې ته ننوځئ، ټول هغه ټرافيک ته چې ال له وړاندي په 	 
څلورالري کې موجود وي، د تېرېدو حق ورکړئ.

له سړک څخه د تېرېدو وروسته او له څلورالري څخه د وتلو مخکې خپله 	 
د ښې لوري اشاره روښانه کړئ او بيا ووځئ.

په بل ترافيکي لين کې د ترافيکي جريان په اړه ځان خبردار کړئ.	 

دا کارونه مه کوئ
په څلورالري کې ترافيکي لينونه مه بدلوئ.	 

د لويو الريو يا بس موټرونو تر څنګ مه تيريږئ او مه يې تر څنګ 	 
حرکت کوئ. دوی کېدای شي په مختلفو مسيرونو کې حرکت وکړي يا 

ممکن تاسو ونه ويني.

له ترافيکي لين څخه دومره بهر موټر مه چلوئ چې اجازه يې نه وي 	 
ورکړل شوې. دا د څلور الرې قانوني اغېز راکموي او د داخلي ترافيکي 

لين څخه په قانوني ډول وتونکو موټرونو ته خطر پېښوي.

5.5 په کلیوالي/ جغل لرونکي سړک موټر چلول
د سړک شرايطو ته په کتو د هغه کليوالي سړکونو چې پر هغه جغل يا خاوري وي شرايط يې د پخو يا قير شويو سړکونو په پرتله ځانګړي او خاص دي. خبردار 

اوسئ او د الندې شرايطو لپاره موټر برابر کړئ.

د ټايرونو ښويېدل
په  باندي د موټر چلولو  پاخه سړک  د  باندي موټر چلول  پر شګلن سړک 
پرتله سخت دي ځکه چي ستاسي د موټر ټايرونه د موټر کنټرولولو لپاره 
ډېري قوې ته اړتيا نلري. په ارامۍ سره کښته شئ، له ناڅاپه درېدو څخه 
ډډه وکړئ، اکسلېټر او بريک په ارامۍ سره ونيسئ او خپل واټن ډېر کړئ. 

د ليد محدوديت
ونې، کروندې، ودانۍ، غونډۍ او دوړي د موټر چلوونکي د هغه راتلونکو 
موټرانو د ليدلو مخنيوی کوي چي د څنګ له خوا داخليږي. د ښه پوهيدلو 

لپاره پيچلي ځايونه وپيژنئ او د پېښېدونکو خطرونو لپاره چمتو و اوسئ. 

هېڅکله په يوې څلورالرې کې 
د سړکونو جال کوونکې لوړې 

ساحې )ټاپو( ته په نږدې ترافيکي 
کرښو او لينونو کې مه ځئ. 

هېڅکله په يوې څلورالرې کې 
د سړکونو جال کوونکې لوړې 

ساحې )ټاپو( ته په نږدې ترافيکي 
کرښو او لينونو کې مه ځئ. 

د الرۍ ساحه: دا ساحه د هغه 
اوږدو عراده جاتو لپاره جوړه شوې 
ده چې د شا لخوا ټېلې ورپسې وي 
)نيمه الرۍ، هغه عراده جات چې 
ټيلر يا باډۍ ورپوري تړلې وي، د 
اور وژنې موټرونه او داسي نور( 

چې د اړتيا په صورت کې د حرکت 
پر مهال راګرځېدلو ته اړتيا لري.

د الرۍ ساحه: دا ساحه د هغه اوږدو 
 عراده جاتو لپاره جوړه شوې ده 
 چې د شا لخوا ټېلې ورپسې وي 

)نيمه الرۍ، هغه عراده جات چې 
ټيلر يا باډۍ ورپوري تړلې وي، د 
اور وژنې موټرونه او داسې نور( 

چې د اړتيا په صورت کې د حرکت 
پر مهال راګرځېدلو ته اړتيا لري.

د الري ورکولو نښې
مرکزي ټاپو

د سړک ويشونکې پورتنۍ ساحه
د لین کنټرول عادي نښهپياده رو

پياده رو ته را نږدې کېدونکي وسايط 
بايد په پياده رو کې روانو خلکو او په 

څلورالرې کې را ګرځېدونکي ترافيک 
ته د تېرېدو الر ورکړي.

پياده رو ته را نږدې کېدونکي وسايط 
بايد په پياده رو کې روانو خلکو او په 

څلورالرې کې را ګرځېدونکي ترافيک 
ته د تېرېدو الر ورکړي.

د الرۍ ساحهد الرۍ ساحه
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غير کنټرولي څلورالرې
پر شګلنو يا اومو سړکانو غير کنټرولي څلورالري ډېرې دي. په دغه ډول 
څلورالرو کې د الر ورکولو يا درېدلو نښې نه وي. ټول موټر چلوونکي بايد 
له احتياط څخه کار واخلي، ورو شي، او د را روانو ترافيکو لپاره درېدلو ته 
چمتو وي. په ياد ولرئ، تاسې د بادونو څخه په راتلونکو دوړو باندي زړه نه 
شئ تړالی تر څو معلومه کړئ چي ايا راتلونکي موټرونه موږ ته را نژدې 

کيږي. 

په يو غير منظمه څلور الري کې د کين اړخ ترافيکي 
وسايطو ته الر ورکړل شي. هيڅکله فکر مه کوئ چي 

څلور الري خالي ده يا هم نور وسايط به ودريږي. 

په ارامۍ سره ګرځېدنه 
او لږ سره  په کليوالي سړکونو ګرځېدنه نرم  په پرتله  د مرکز د سړکونو 
ټوله وي. پر شګلن سړک ګرځېدنه د وسايطو کنټرول ډير ستونزمن کوي او 
ستاسو موټر د کندې په لور کشوي. کله چې له بل موټر سره مخ کېږئ يا هر 
کله چې تاسو شګلن سړک ته نږدې يا پر څنګ موټر چلوئ نو تل ورو شئ.

دوړې 
په دوړو کې تاسې خپل د موټر څراغونه په ډيم حالت کي روښانه کړئ تر 

څو راتلونکو موټرونو ته ستاسې موټر معلوم شي.

له راتلونکو موټرونو سره مخامخ کيدل 
د کليوالي شګلن سړکونه تنګ دي او د لين نښه نه لري. ورو او په احتياط 
سره راسته طرف ته تر هغه ځايه چي خوندي ياست والړ شئ. ډيری وسايط 

د دوړو بادونه رامينځته کوي او ليد کموي. 

تنګ او نري پلونه
موټر چلوونکي چي کله نري پلونو ته نژدې شي بايد له احتياط څخه کار 
واخلي. په کليوالي سړکونو کې ډيری پلونه د لويو سړکونو په پرتله تنګ دي 
او په يو وخت کې يوازې يو موټر پرې تېرېدالی شي. د را روان ترافيکي 

جريان دريدو ته چمتو اوسئ. 

د غونډيو ګواليي
مخکي له دې چې د غونډۍ سرته ورسيږئ او يا ګواليي ته تر ننوتلو مخکي 
ته  موټرونو  راتلونکو  او  وګرځېږئ  ته  طرف  ښي  سړک  د  کيږي  ورو 
وګورئ. په کليوالي سړکونو کې غونډۍ او ګواليانې ډيری وختونه د لويو 

الرو په پرتله خورا لنډي وي. 

د اورګاډي پټلۍ 
تل ارام اوسئ، دواړه الرې وګورئ، او چمتو اوسئ چې د اورګاډي پټلۍ 
څخه  پټلۍ  له  رېل  د  ودريږئ.  لپاره  اورګاډي  د  مخه  تر  تيرېدلو  د  څخه 
تېرېدونکو لويو الرو پر خالف، پر هغو کوچنيو کليوالي سړکونو سره فلش 
وهونکي څراغونه، د خبرتيا زنګونه، د تېرېدو دروازې يا د پليو الرې نشته 

چې د رېل له پټلۍ څخه تېرېږي. 

لوی او/ يا ورو حرکت کوونکي وسايط
دا معمول دی چې په کليوالي سړکونو کې د سست حرکت او لويو موټرو 
سره مخ شي لکه زراعتي تجهيزات، ATV/UTV، بايسکلونه، د آس بګۍ، 
او د سړک ساتنې تجهيزات. دا مهمه ده چې دا وسايط ژر وپيژندل شي او په 

تدريج سره ور نژدې شئ. 

د کرنې لپاره ترتيب شوي وسايط ممکن په غير نښه شويو دخولي الرو کې 
پراخ بدلونونه رامينځته کړي. زراعتي تجهيزات او وسايط پخپله د سړک 
په پرتله پراخه دي. کله چې له دې وسايطو څخه د تيريدو هڅه کوئ په ډير 
احتياط سره پرمخ ځئ. دوی ممکن ستاسو موټر ونه ويني او هم د تاوېدو 

لپاره د ټاکل شوي اشارې ليدل ښايي ستونزمن وي.

5.6 د شپې موټر چلول
په تياره کې د موټر چلولو پر مهال الندې ټکي په پام کې ونيسئ. 

د کم ليد پر مهال چې زيان درته پېښ نه شي، نو خپل سرعت کم او 	 
نورو وسايطو څخه خپله فاصله زياته کړئ. 

د مقابل طرف څخه د را روان موټر څراغونه په پوره ډول روښانه 	 
کېدل ستاسي ليد ستونزمن کوي. د سړک ښی طرف او په هنداره کي 
شاته کتل کېدای شي ستاسو سره مرسته وکړي چې د مقابل موټر د 

څراغونو رڼا پر تاسو اغېز ونه کړي. 

مخکي د لمر تر راختلو بايد د سر څراغونه روښانه شي تر څو موټر 	 
په بشپړ ډول معلوم شي. 

د موټر لوړ څراغونه يوازې هغه وخت بايد وکارول شي کله چې 	 
نور موټر چلوونکي نه وي، لکه د سړک جال الرې چې لږ ګڼه ګوڼه 

لري. 

که چېرته د بل موټر د لوړو څراغونو د رڼا له امله ستاسو د سترګو 	 
په ليد کې خنډ پېښ شي، موټر کرار کړئ او د سړک په ښي څنډه 
کې سپيني پټې ته وګورئ. تېزه رڼا ممکن ستاسو ليد يو څه کم کړي، 

مګر ستاسي ليد ژر تر ژره سميږي. 
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5.7 هوسۍ او نور ژوي
د موټر چلولو په وخت کې څارويو ته پام کوئ، په ځانګړې توګه د لمر را ختو او لپرېوتو په وخت کې. که چیرې له یوه حیوان سره مخامخ شوئ، او د درولو 
لپاره وخت شتون نلري، مه منحرف کېږئ او مه مسیر بدلوئ ځکه چې ښایي دا کار د خورا سختې ترافیکي پېښې المل شی. که تاسو يوه هوسۍ يا بل څاروی 

وواهه، د حادثې معياري پروتوکول )په 59 مخ کې 5.14 برخه کي( تعقيب کړئ.

د آيووا ايالت په سړکونو کې د ټکرونو يو له سترو الملونو څخه ځنګلي ژوي دي، په ځانګړي توګه له هوسۍ سره. اکتوبر، نومبر او مې مياشتو کي له هوسيو 
سره ټکرونه ډېر کيږي. البته، کيدالی شي چې د کال په هر وخت کي واقع شي. هوسۍ په ګروپي شکل سفر کوي، تاسې نورو حيواناتو ته ډېره پاملرنه وکړئ. 

5.8 له لویو الریو سره د سړک شریکول
په ترافيکي پيښو کې چې لويې الرۍ پکې شاملې وي، موټر چلوونکی د موټر سپاره کسانو د 78 سلنې مرګ ژوبلي مخنيوي کوي. د خپل ځان او مسافرينو د 
خوندي ساتلو لپاره، د لويو الريو او بسونو په شاوخوا کې د موټر چلولو پر مهال ال ډېر احتياط وکړئ. که چيري تاسې د لويو موټرونو سره د سړک د شريکولو له 

محدوديتونو څخه خبر نه ياست دا ډېر خطرناکه دی. 

هغه ساحه چې نه ليدل کېږي 
د لويو الريو د موټر مخې ته، شا ته او شاوخوا داسې ساحې وي چې په 
سترګو نه ليدل کيږي. "له سترګو پټې" دا ساحې د الريو چلوونکو لپاره ليدل 
ستونزمن کوي. په هغه ساحو کې له موټر چلولو ډډه وکړئ چې د الرۍ لپاره 
"د نه ليدلو ساحې" وي. که تاسو د الرۍ چلوونکی د الرۍ په هنداره کې نه 

شئ ليدلی، د الرۍ چلوونکی تاسو نشي ليدلی. )5.6 شکل وګورئ(

له بيړني بريک نيولو څخه ډډه وکړئ 
د موټرونو په پرتله د الرۍ او بسونو درول ډير وخت نيسي. کله چې تاسې 
له الرۍ څخه مخته کيږئ او بل موټر مو مخته راشي له مخته تللو څخه ډډه 

وکړئ، اول شا ته په هېنداره کي وګورئ بيا بيړنۍ بريک ونيسئ. 

کله چې الرۍ ښي خوا ته حرکت کوي 
تاسې احتياط کوونکي و اوسئ

د الرۍ چلوونکي کله نا کله اړ کيږي چې د سړک کيڼ اړخ ته واوړي تر څو 
خپل الرۍ په اسانۍ سره پر ښي طرف سيده کړي. دوی مستقيمآ نشي کولی 
خپل شاه يا څنګ ته موټرونه وويني. د الرۍ او فرعي سړک په مينځ کې 
تېرېدل د ترافيکي پيښو احتمال زياتوي. نو د الرۍ د بغلونو سرو اشارو ته 

پام وکړئ، او دوی ته د چلولو لپاره ډيری وخت ورکړئ. 

اکتوبر، نومبر او مې هغه میاشتې دي 
چې له هوسیانو سره پکې ډېر ټکرونه 

را مینځته کېږي. 

د هوسیو لپاره مه منحرف کېږئ

شکل 5.6: نیمه "د نه لیدلو ساحې"
sharetheroadsafely.gov ،له خوا FMCSA ګرافيک د

د هغو ځایونو په اړه باخبر اوسئ چې له سترګو پټ وي
سمه ده سمه 

ده

سمه ده

سمه ده

1 لین

2 لینونه

20ft30ft
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5.9 له موټر سایکلونو سره د سړک شریکول
د موټرسايکل ځای او په ترافيک کې د هغه موقعيت ته پام وکړئ. 	 

احتمالي 	  ټولو  تر  لپاره  ټکر  د  سايکل  موټر/موټر  د  څلورالرې 
د هغه  وينئ،  تاسې موټرسايکل  اوسئ چې  باوري  ځايونه دي. 
سرعت درته معلوم دی مخکې تر دې چې تاسې يو څلورالري 

ته داخل شئ.

د موټرسايکل د بغل سره څراغونه په خپل سري ډول نه بنديږي 	 
ډاډ ترالسه  دا هېروي.  نا کله  چې د موټرسايکل چلوونکی کله 
تاسو د موټرسايکل  له دې چې  تاسو پوهيږئ مخکې  کړئ چې 

الرې ته الړ شئ سواري به څه وکړي.

ثانيو 	   3-4 کله چې د موټرسايکل شاته موټر چلوئ، لږترلږه د 
وروسته فاصله ته اجازه ورکړئ. د بايسکل چلوونکي ته په بيړني 
حالت کې د درولو لپاره کافي فاصله ولرئ. کله چې سړک لوند يا 
کنګل شوی وي، خپله فاصله نوره هم ډېره کړئ. د سړک حالت ته 
په کتو د موټرسايکل يا بايسکل يو دم درول خورا خطرناکه وي.

ته 	  لين  بشپړ  لپاره  موټرسايکل  د  تيريږي،  موټرسايکل  کله چې 
اجازه ورکړئ؛ هېڅکله د سايکل په څير ورته لين ته مه راځی.

د ناڅاپي راوتونکي ترافيک لپاره وګورئ او موټرسايکل چلونکو 	 
ته د سړک برخه ورکړئ.

5.10 د بایسکل چلوونکو او پیاده 
چلوونکو سره د سړک شریکول 

د عراده جاتو او پلي تلونکو لپاره کوڅه تر نظره تېره کړئ
د موټرونو چلوونکو په پرتله د موټرسايکل او بايسکل چلوونکو ته ډېر متوجه 

اوسئ. 

پلي کسانو ته الر ورکول
د پلي کسانو اړوندې اشارې ته پام وکړئ او خلکو ته وخت ورکړئ چې په 

سمه توګه پر الره تېر شي. 

د والړو موټرو د تیریدو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلئ
هيڅکله تر هغه موټر مه تېرېږئ چي د پلي تګ لپاره والړ يا هم ورو روان 
وي. په ياد ولرئ، کله چې تاسو درول شوي موټر ته نږدې شئ، تاسو شايد 

پلي تلونکي کسان ونه وينئ. 

د بایسکلونو لپاره وګورئ
هغه خلک چې بايسکل چلوي حق لري چې په سړک باندي والړ شي او ډيری 
وختونه په سړکونو کې د چلولو څخه منع کيږي، نو د دوی حق ته درناوی 

وکړئ. 

په خوندي توګه مخکې کېدل
کله چې بايسکل چلوونکي تيريږي، تاسو بايد په بشپړه توګه لين بدل کړئ، 
بايسکل چلوونکي ته د بل موټر په څير ټوله لين ورکړئ. کله چي په هېنداره 

کې بايسکل چلوونکي ووينئ هيڅ طرف ته مه ګرځئ.

لید
يا څراغونه  انعکاس  او د دوی  بايسکل چلوونکو ته وګورئ  تياره کې  په 

وګورئ. 

نه لیدونکي ځایونه چیک کړئ
مخکي تر دې چي ښي خواته وګرځېږئ بايسکل چلوونکو ته چي د شا له 

خوا راځي وګورئ. 
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5.11 په ګرمۍ کې بند موټرونه
په بند موټر کې هېڅکله ماشومان، بوډاګان یا څاروي یوازې مه پریږدئ.

د موټر دننه تودوخه کيدالی شي د 10 دقيقو څخه په لږ وخت کي د 160 درجو څخه لوړه پورته شي او دا په تودوخه او هوا پوري اړه لري. حتی په معتدله ورځ 
کې چې د هوا درجه 78 وي، د درول شوي موټر دننه هوا کېدای شي په څو دقيقو کې 100 درجې ته ورسيږي.

په سخته تودوخه کي د اوږد وخت لپاره پاتې کېدل په ګرمۍ د ځان وهلو يا مړينې المل کيږي. که تاسو يو څوک وويني چې د تودوخې نښې نښانې لري، 911 ته 
زنګ ووهئ او سمدستي طبي پاملرنه وغواړئ. په آيووا ايالت کې دا ستاسو لپاره قانوني ده چې د موټر کړکۍ ماتې کړئ تر څو په دننه کې بند شوي شخص يا 

څاروي ته طبي پاملرنه چمتو کړئ. 

5.12 په خراب موسم کې د موټر چلول
د خراب موسم موټر چلولو لپاره د ځان چمتو کولو غوره الره دا ده چې 
وارخطا نه شئ. مخکې لدې چې تاسو والړ شئ خپله څیړنه وکړئ نو تاسو 
کولی شئ معلومه کړئ چې ایا تاسو اړتیا لرئ خپل سفر تنظیم یا وځنډوئ. 
511ia.org ته الړشئ يا د Iowa 511 وړيا اپليکېشن ډانلوډ کړئ تر څو 
د مسافرينو معلوماتو ليدو لپاره لکه د هوا اړوند سړک شرايط 24/7 پکې 
وګورئ. په 511 کې تاسو ته د واورينو کامرو او همداراز په ترافيکي کامرو 
اخيستل شوي عکسونه هم چمتو کوي، تر څو شرايطو ته لومړی السرسی 

ترالسه کړئ. )5.7 شکل وګورئ(

که تاسو په خرابه هوا کې موټر چلوئ بايد ورو شئ او خپل الندې 
فاصله زياته کړئ او د درولو لپاره ډېر وخت وټا کئ. د خراب 

موسم په جريان کې د کروز کنټرول څخه استفاده مه کوئ.

دی  چمتو  لپاره  هوا  خرابې  ډول  هر  د  موټر  ستاسو  کړئ چې  ډاډه   ځان 
)د وسایطو د ساتنې لپاره 20 پاڼه وګورئ(. دا هم ښه نظر دی چې هر وخت 
د موټر بيړني کټ له ځان سره وساتئ، په ځانګړې توګه د ژمي په جريان 

کې. )5.8 شکل وګورئ( 

شکل 5.8: په ژمي کې د محافظت کټ

شکل 5.7: د خراب موسم لپاره 511

په 511IA.ORG يا په 511 اپليکيشن کې په حقيقي ډول 
PLOW CAM عکسونه وګورئ

www.511ia.org Iowa 511
اپلیکېشن ډانلوډ کړئ 

د لومړنۍ مرستې کټ

د ګرځنده تلیفون چارجر

د ګازو ډکه ټانکۍ

السي څراغ

د یخ بېلچه/ د واورې 
لیري کولو برس

میوزیک/د لوبو سامان د کنکشن لینونه

بوټان/ دستکشې/ ګرمې جامې

اوبه/ناشته
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لوند/ښوی سړک 
له باران څخه مخکې، د باران اورېدو پر مهال او له باران څخه وروسته د 
موټر چلولو کې محتاط اوسئ. باران کيدای شي د ليد د کميدو المل شي، د 
نورو د موټر چلولو عادتونه بدل کړي، او ستاسو د موټر او سړک تر منځ 

حالت بدل کړي. الندې شيان تمرين کړئ:

پاکونه 	  برف  موټر  د  ژر  شي  لنده  ښيښه  مخ  د  موټر  د  چي  کله 
)وايپرونه( چاالن کړئ. 

سره څراغونه روښانه کړئ چي دا له نورو سره ستاسو په ليدلو کي 	 
مرسته کوي. 

د عادي ډول څخه ورو موټر چلوئ او خپل الندې فاصله پنځه يا شپږ 	 
ثانيو ته لوړه کړئ. 

کله چي تاسي څلورالري ته نژدې کيږي او يا هم له ګواليي څخه 	 
تېرېږئ، نو ډېر احتياط کوئ او سرعت مو کموئ. 

ډيفروسټر )د واوري ويلي کوونکی( چاالن کړئ تر څو کړکۍ د 	 
غبار نيولو څخه وساتي. 

په النده يا ښوی سړک باندي د کروز کنټرول څخه استفاده مه کوئ. 

راوستل  تغيرات  په سويچانو کي  مهال  پر  چلولو  موټر  د  تاسو  که چيري 
غواړئ اول ځان باوري کړئ چي سړک خالي دی او يوازي د يوې يا دوو 

ثانيو لپاره کښته وګورئ. 

د موټر ښويدل 
د موټر ښويدلو پېښه هغه مهال رامينځ ته کېږي چې پر سړک اوبه له ټايرونو 
څخه پورته وي. د اوبو دا طبقه د ټايرونو پرې له منځه وړي او کنټرول له 
السه ورکول کيدای شي. که تاسو په سړک کې ژورې اوبه ليدلی شئ، د 
سړک تعامل وګورئ، يا که وړاندي اوبه موټر ته د تېرېدلو الر نه ورکوي، 

ستاسو موټر کېدای شي په اوبو کې وښويېږي. ورو کېدل.

هغه سړکونه چې سېالب ورباندې راغلی وي
د سيالب له امله د ټولو مړينو نږدې نيمايي په موټرونو کې پيښيږي. د اوبو 
حرکت کول خورا پياوړي او د کم اټکل کولو لپاره خورا اسانه دي. لږ تر 
لږه 6 انچه اوبه کيدای شي د SUV او پک اپ موټرونو.په شمول وسايط له 

منځه يوسي.

هيڅکله پر سيالب شوي سړک يا پل باندي موټر مه تېروئ. د اوبو 	 
الندې د سړک سطحه په بشپړه توګه کښته کيدای شي. شاته وګرځئ 

او بله الره ومومئ.

په سيالب وهل شوي موټر کې مه پاتې کيږئ. که ستاسو موټر د 	 
سيالب په اوبو کې ودريږي، موټر پريږدئ او لوړې ځمکې ته الړ 

شئ.

که ستاسو موټر په اوبو کې تير شوی او ډوب شوی وي، آرام اوسئ. 	 
موټر ډک شي،  کله چې  انتظار وکړئ.  ته  ډکولو  اوبو  د  موټر  د 
دروازې پرانيستل اسانه دي. خپله ساه ونيسئ او د اوبو پر سطحه 

المبو وهئ.

غبار 
که ستاسو په موټر کې د ټيټ بيم يا غبار او ګرد څراغونه نصب 	 

شوي وي، له همدغه څراغونو څخه کار واخلئ. د موټر د لوړې 
تياره  دوی   - اخلئ  مه  کار  روښنايۍ نصب شويو څراغونو څخه 

منعکسوي، د رڼا او کم ليد سبب کېږي. 

سره 	  وړتيا  د  ليدلو  د  ستاسو  موټر سرعت  د  ستاسو  څو چې  تر   
سمېږي، موټر کرار وکړئ. 

که اړتيا وي، له سړک څخه لرې شئ او د موټر درولو لپاره خوندي 	 
ځای ومومئ.

طوفانونه
اداره د  کله چې يو شديد طوفان ممکن وي د هوا معلومولو ملي خدماتي 
طوفاني "ساعت" وړاندوينه کوي. دا يوازې په دې معنی ده چې ممکن طوفان 
راشي. که چيرې يو خبرداری خپور شي، چي طوفان نږدې دی نو ټول خلک 
بايد سمدستي يو محفوظ ځای ته پناه يوسي. ټلويزيوني خپرونې، راډيوګانې، 
او د خبرداري بيروني وسايط ممکن خلکو ته خبرداری ورکړي چې په سيمه 

کې طوفان دی.

که تاسو د طوفان په جريان کې موټر چلوئ، غوره الره د سرپناه په 	 
لټه کې د يوې پياوړې ودانۍ موندل دي.

تر 	  کې  موټر  په  ورسيږئ،  ته  ځای  پناه  کولی چې  نشئ  تاسو  که 
هېنداري کښته شئ، خپل پټه ټينګه وتړئ او خپل سر په السونو يا 

کمپل کي وپېچئ. 

د يو بديل په توګه، که چيري تاسې کوالی شئ په خوندي توګه له 	 
خپل موټر څخه ووځئ په ټيټه کنده کي پټ شئ او خپل سر په السونو 

يا بل شي کي وپېچئ، دا هم ښه الره ده.

له پلونو او سړکونو څخه ليرې اوسئ.	 
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يخ او واوره
په دې ځان ډاډه کړئ چي ستاسو ټول موټر د موټر چلولو تر مخه له 	 

واوري او يخ څخه پاک وي چي په دې کې کړکۍ، د مخې څراغونه، 
سره د بغل څراغونه او د شا څراغونه پکښې شامل دي.

له وچ يخ څخه ځان وساتئ. کله چې د تودوخې درجه راټيټه شي، 	 
لندبل ممکن د سړک په سطحه يخ ته واړوي. ډيری وختونه دا يخ وچ 
يخ بلل کيږي ځکه چې دا په سختۍ سره ليدل کيږي او ډيری وختونه 
موټر چلوونکي حيرانوي. وچ يخ هر چيرې واقع کيدی شي، مګر په 
پلونو او سړکونو کې عادي دی، چيرې چې لنده بل د سړک سطحه 
پورته او الندې د هوا د جريان له امله په چټکۍ سره يخی کيږي. له 
همدې امله، کېدای شي پلونه او لوړي الري ښوی وي، که څه هم د 

سړک هواره سطحه داسي نه وي. )5.9 شکل وګورئ(

کله چې له يو بند ځای څخه موټر ته حرکت ورکوئ، ټيرونه يې سيده 	 
او مستقيم وساتئ او په کراره سرعت ورکړئ تر څو د ټايرونو د 

ښويېدو څخه مخنيوی وشي.

خپل سرعت کم کړئ تر څو په ځمکه کې د موټر د کشېدو احتمال 	 
يې را کم شي. 

په يخ يا واورينو شرايطو کې د کروز کنټرول سيسټم څخه کار مه 	 
اخلئ.

په يوه څلورالري يا فرعي الر کې د دريدو وړاندي خپل موټر ورو 	 
کړئ. بريک يوازې هغه وخت ونيسئ کله چې پر مستقيمه الره سفر 
کوئ. په يخ او واورينو شرايطو کې د نورو وختونو په پرتله د موټر 

درولو فاصله 10 ځلي ډېره وي.

کله چې له مخکې موټر څخه لويه فاصله ولرئ تاسې بايد ناڅاپه و نه 	 
درېږئ، ځکه دا د موټر د چپه کېدو المل کيږي. 

د واورې لرې کوونکو وسایطو سره د سړک شریکول
که تاسو په آيووا ايالت کې د ژمي په موسم کې موټر چلوئ، احتمال شته 
چې تاسو به ځيني وخت له سړک څخه د واوري ليري کوونکو وسايطو سره 

سړک شريکوئ.

کله چې له سړک څخه د واورې لرې کوونکي وسایطو ته نږدې شئ 	 
احتیاط وکړئ. واوره پاکوونکی ماشين په عمومي ډول په 25-35 
mph کې کار کوي. ډيری موټر چلوونکي دې ته نه وي متوجې چې 

د شا لخوا پکې ووهل شي.

هېڅکله هم د واورې پاکوونکي ماشین تر څنګ مه تېرېږئ. واوره 	 
پاکوونکي وسايط کېدای شي خپل څنګ ته واوره وغورځوي.

دوی ته د کار کولو ځای ورکړئ. د واوري پاکوونکي وسايطو مخې 	 
ته داسې ساحه وي چې ستاسو له سترګو پټ وي او کيدای شي د 
دوی شاوخوا د واورې کوچونه پراته وي، په دې سره دا ستونزمنه 
کوي چې تاسو دغه وسايط ووينئ يا دوی تاسې وويني. نو ښه خبره 
دا ده چې د دوی شا ته پاتې شئ او صبر وکړئ تر څو چې تاسو په 

خوندي ډول تير شئ.

د تیریدو پر مهال په کافي اندازه ساحه په نظر کې ونیسئ. د واوري 	 
يا  د عرض  وسايطو  دغه  د  شي  کېدای  څنډي  وسايطو  پاکوونکو 

پلنوالي په پرتله پراخه وي.

په واوره کې بند پاتې کېدل
که تاسو په واوره کې بند پاتې شئ، نو دغه الرښوونې تعقيب کړئ. 

که ممکنه وي، خپل موټر يو بغل ته ودروئ او دننه پاتې شئ تر څو 	 
د نورو موټرونو لخوا د ټکر کيدو څخه مخنيوی وشي.

د 	  ته  ستاسو ساحې  ته زنګ ووهئ.   911 لپاره  مرستې  بيړنۍ  د 
بيړنيو خدماتو د رسېدلو لپاره، خروجي شميرې، ميل پوستونه، څلور 

الرې، يا نښې نښانې وګورئ.  

تر ټولو خوندي ځای دا دی چې تاسو د څوکۍ پټه تړلې په خپل 	 
موټر کې پاتې شئ. ستاسو موټر هغه سرپناه ده چې تاسو يې ژوندي 
پاتې کيدو ته اړتيا لرئ او تاسو ته اجازه درکوي چې د ژغورنې 

پرسونل ومومئ.  

شکل 5.9: یخ لومړی په پلونو کې رامینځ ته کېږي ځکه هلته د سړک د سطحې لوړ او الندې د هوا جریان ډېر وي.
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5.13 د تجهیزاتو کار پرېښودل بیړني حالتونه
مهمه نه ده چې تاسو څومره محتاط ياست، کېدای شي د يوې لحظې له مخې تاسو په بېړني حالت کې راشئ. که تاسو دې حالت ته چمتو ياست، تاسو کولی شئ د 

هر ډول جدي پايلو مخه ونيسئ.

څراغونه
که ستاسو د موټر د مخ څراغونه ناڅاپه بند شي:

څراغ 	  د  مخ  د  موټر  د  چې  وکړئ  هڅه 
سويچ څو ځلي کېکاږئ.

روښانه 	  څراغونه  لوړ  خپل  وکړئ  هڅه 
کړئ.

که چيرې تاسو د موټر د مخ څراغونو د 	 
فعاله  روښانه کولو هڅه وکړئ خو هغه 
يا  اشارې،  بېړني څراغونه،  نو  نه شي، 
څراغونه  مشخص  لپاره  غبار  او  ګرد  د 

روښانه کړئ. 

سړک 	  له  ولري  امکان  چې  ژر  څومره 
څخه يو طرف ته شئ.

د انجن يا ماشين کار پرېښودل
که انجن د موټر چلولو پر مهال کار پرېږدي:

ټينک 	  د موټر پر سټيرينګ خپل کنټرول 
وساتئ. کېدای شي د سټيرينګ ګرځول به 
ستونزمن وي، مګر تاسو کولی شئ هغه 

وګرځوئ.

مهال 	  دا  ته شئ.  اړخ  يو  له سړک څخه 
بايد  تاسو  کار کوي، مګر  بريکونه الهم 
باندې ډېر سخت فشار  پيډل  پر  د بريک 

ورکړئ.

د اسکلېټر کار پرېښودل
کله چې تاسو له اسکلېټر څخه ليري کړي، خو 
موټر ورو نه شي، يا يې سرعت لوړ شي، نو 

تاسو بايد دا کارونه ترسره کړئ:

خپلې سترګې مو پر سړک وساتئ.	 

په چټکۍ سره ګېر نوټل حالت ته واړوئ.	 

له سړک 	  که چيري حاالت خوندي وي، 
څخه يو طرف ته شئ.

د دريدو وروسته د موټر انجن بند کړئ. 	 

د سټيرينګ الک سيسټمونه
سيسټمونو  په  الک  سټيرينګ  د  وسايط  ډيری 
نيسي.  د غال مخه  د وسايطو  مجهز دي، چې 
هيڅکله کيلي له سويچ څخه مه باسئ، يا سورليو 
ته اجازه مه ورکوئ چې د موټر چلولو پر مهال 
شي،  ليرې  کيلي  که  وړي.  ور  ته الس  کيلي 
سټيرينګ به بند شي. په دې سره کيدای شي د 
موټر کنټرول له السه ورکړئ چې له امله يې 

ترافيکي پېښه را مينځ ته کېدای شي.

د بريک کار پرېښودل
که ستاسو بريک کار پرېږدي:

د بريک پيډل ته څو ځلي فشار ورکړئ. 	 
ډېر وخت څو ځلي فشار ورکول، د بريک 
ته  تاسو  څو  تر  کوي  ژوندی  را  فعاليت 

اجازه درکړي چې موټر ودروئ.

د 	  کړي،  ورنه  نتيجه  کومه  کار  دا  که 
پارکينګ له بريک يا آهن بريک څخه کار 
بريک(  )آهن  بريک  پارکينګ  د  واخلئ. 
شاتني  څو  تر  کړئ،  کش  ورو  هينډل 
ټايرونه په ناڅاپي توګه بند نه کړي چې 
د تاسو د شا څرخونه بند نه کړئ او موټر 
ونه ښويېږي. که چيري موټر وښويېږي، 

د بريک خوشې کولو لپاره چمتو اوسئ.

موټر 	  د  کړي،  ورنه  نتيجه  کار  دا  که 
د  او  واړوئ  ته  ګېرونو  کښته  ګېرونه 
څو  تر  شئ  کې  لټه  په  ځای  خوندي  يو 
چې  کړئ  ډاډه  دې  په  ځان  ودريږئ. 
ستاسو موټر له سړک څخه لري دی. له 

بريک پرته موټر مه چلوئ. 

پنچر ټاير
که ستاسو د موټر ټاير ناڅاپه پنچر شي:

د سټيرينګ ويل ټينګ ونيسئ او موټر په مستقيم ډول روان وساتئ.	 

په تدريجي توګه خپل سرعت کم کړئ. خپله پښه له اکسلېټر څخه ليري کړئ او په کراره بريکونه ونيسئ. 	 

که امکان ولري پر سړک مه ودريږئ. له سړک څخه يو خوندي ځای ته موټر وګرځوئ.	 

که چيرې د موټر د مخ ټاير پنچر شو، دا بيړنی حالت ممکن ډير جدي وي. د موټر د مخ د ټاير پنچرېدل کېدای شي موټر په شدت سره يوې خواته 
واړوي. محتاط اوسئ چې د موټر د مخ ټاير له پنچرېدو وروسته له اندازې زيات د سټيرينګ د سيده کولو هڅه مه کوئ. هڅه وکړئ موټر سيده او 

مستقيم کړئ، بيا په تدريجي ډول څومره چې ژر کېدای شي د سړک ښي څنډي ته موټر وګرځوئ. 
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5.14 په یوه ترافیکي پېښه کې ښکېلېدل
په يوه حادثه کې ښکيلېدل وېروونکې وي، مهمه نه ده چې دا پېښه هر څومره کوچنۍ وي، بيا هم ستونزمنه وي. د هرې ترافيکي پېښې د ارزولو 
اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترالسه شي چې ايا موټر چلوونکي او مسافر ټول خوندي دي. دا چې په ترافيکي پېښه کې د ښکېلېدو پر مهال بايد څه 

وکړئ، په اړه يې الندي الرښود وګورئ.

1 ګام: الرښوونه-پاکول
که امکان ولري، هڅه وکړئ چې ستاسو موټر د ترافيکي جريان له الرې څخه څنډي ته دی، بند شوی دی او نور حرکت نه کوي.

2 ګام: د قانون پلي کولو سره اړيکه
د 911 شمېرې له الري د قانون پلي کوونکو مسؤولينو سره اړيکه ونيسئ او د ترافيکي پېښي په اړه راپور ورکړئ.  په پېښه کې د 

احتمالي ټپيانو او د حادثې د موقعيت په شمول، هڅه وکړئ چې د امکان تر حده ډير توضيحات ورکړئ.

دا ايالتي قانون دی چې د يوې حادثې په اړه بايد پوليسو ته راپور ورکړل شي، چې په دې کې د يو شخص د مرګ ژوبلې راپور او له 
1,500 ډالرو څخه ډير ملکيت ته د زيان رسېدلو معلومات هم پکې شامل دي. که چيري د ترافيکي پېښې د رامينځ ته کېدو پر مهال 
په 72 ساعتونو کې تاسو د پيښې په اړه راپور ورنه کړئ، کېدای شي تاسو د موټر چلولو امتياز له السه ورکړئ او نوري جريمې 

درباندي وضع شي.

3 ګام: د بيمې او د اړيکو د معلوماتو سره يو ځای د قانون عملي کول.
د قانون پلي کوونکي افسر ته الندي معلومات چمتو کړئ:

د وسايطو د بيمې معلومات	 

د وسايطو د ثبت معلومات	 

د موټر چلولو اجازه ليک )اليسنس(	 

4 ګام: د بيمې شرکت ته راپور ورکول
د خپل بيمې مسئول شرکت ته مراجعه وکړئ تر څو هغوی ارزونه وکړئ چې کوم لګښتونه بايد تاديه شي او دا چې ايا تاسو د دغه 
لګښتونو د ترالسه کولو مستحق ياست که نه. که تاسو په يوه داسې ترافيکي پېښه کې ښکيل ياست چې تاسو پکې مالمت وګڼل شئ، 

نو تاسو بايد په دې اړه بحث وکړئ چې ددوی لپاره بايد د کومو لګښتونو مصارف تاسو ورکړئ.
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5.15 د قانون پلي کولو تعامالت
ښايي تاسو د ترافيکي جريان د بندېدو په شمول د بېالبېلو دليلونو له مخې د قانون پلي کوونکي سره اړيکه ونيسئ. کله چې د قانون پلي کوونکي مامور سره په خبرو 

کې شئ، آرام اوسئ او الرښوونې تعقيب کړئ. 

که تاسو اوتيزم ناروغي لرئ او/يا کاڼه ياست يا هم په اوريدلو کې ستونزه لرئ، تاسو کوالی شئ په خپل جواز يا پېژندپاڼه کې په همدې اړوند يو شاخص اضافه کړئ. دا 
ډول شاخص ستاسو په جواز/ پېژندپاڼه کې چاپ شوی وي او په هغه ډيټابيس کې به هم ليدل کيږي چې د قانون پلي کوونکي شخص لخوا کارول کيږي تر څو د ترافيکي 

پېښي پر مهال د موټر چلوونکي معلومات وګوري. دا معلومات د قانون پلي کوونکي مامور سره مرسته کوي چې ستاسو سره په ښه توګه اړيکي ولري.

د ترافيکي جريان بندېدل
که تاسو د قانون پلي کوونکو رسمي موټر ووينئ چې تاسو ته د موټر درولو اشاره درکوي، په خوندي حالت کې په احتياط سره د سړک يوې پاکې سيمې ته وګرځئ. 
د سړک پر سر په ترافيکي لين کې مه دريږئ. د ګڼې ګوڼې پر سړکونو يا لويو الرو کې، کېدای شي دا ډېره خوندي طريقه وي چې د موټر درولو يا پارکنګ لين 
ته واوړئ يا داسې سړک ته وګرځئ چې ګڼه ګوڼه پکې لږ وي. خپل موټر بند کړئ، خپل السونه مو پر سټرينګ باندي ښکاره ونيسئ، آرام اوسئ او د مسؤول 

مامور الرښوونې تعقيب کړئ. 

کېدای شي مسؤول مامور له موټر چلوونکي يا مسافرينو څخه وغواړي چې خپل ځان ور وپيژني )نوم، د زيږېدلو نيټه او نور معلومات( همداراز د جواز يا پېژندپاڼي، 
د بيمې د ثبوت او د موټر د راجسټريشن غوښتنه هم وکړي. دا توکي او اسناد د موټر ددنه په داسي ځای کې کښېږدئ چې السرسی ورته اسانه وي او د مسؤول 

مامور په تمه شئ له رارسېدلو وړاندي د همدې اسنادوغوښتنه وکړي. 

که تاسو ته د ترافيکي جريمې ټکټ درکړل شي، دا ټکټ په نرمۍ سره ومنئ. د ترافيکي جريمې ټکټ السليکول په دې معنی نه دي چې تاسو پر جرم اعتراف کوئ، 
دا يوازې د دې تاييد دی چې تاسو دا ټکټ ترالسه کړی دی.

DEAF: YAUTISM: Y

شکل 5.10: د آټیزم ناروغانو، کڼو او د اورېدو په برخه کې د ستونزي لرونکو اشخاصو لپاره شاخص
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د خپلې ازموینې لپاره چمتو یاست؟
 زموږ د پوهنيزې ازموينې د اخيستلو لپاره په انالين بڼه دغه ويبپاڼې ته مراجعه وکړي 

 iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests 
کې واخلئ بيا د اصلي ازموينې لپاره د مالقات وخت وټاکئ.

موږ غواړو چې تاسو پر سړک په خوندي توګه موټر وچلوئ.

http://iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests
http://iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests%20




د آيووا DOT د 1964 د مدني حقونو قانون او نورو غير تبعيضي قوانينو VI عنوان او VII عنوان سره سم په ټولو برنامو او فعاليتونو کې غير تبعيض او مساوي دندې تضمينوي. که تاسو د معلوليت لرونکو 
اشخاصو او يا د انګليسي محدود مهارتونو لپاره نورو معلوماتو يا ځانګړي مرستې ته اړتيا لرئ، د آيووا DOT مدني حقونو سره په 1111-239-515 شمېره اړيکه ونيسئ يا د همدې بريښناليک له الرې ورسره 

.civil.rights@iowadot.us په تماس کې شئ

په دې الرښود کې شته معلومات د آيوا ايالتي کوډ او اداري مقرراتو سره سم دي. 
www.legis.iowa.gov/law/iowaCode

www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules

http://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
https://www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules
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