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شوید. حتما    محفوظمی دھد تا بھ شما کمک کند تا یک راننده  محفوظراھنمای راننده مونتانا بھ شما اطالعاتی در مورد قوانین و شیوه ھای رانندگی 

 موفق شوید.  امتحان ھای نظری و عملیتا زمانی کھ اطالعاتی کھ در آن وجود دارد را بدانید، نمی توانید در  .راھنما را با دقت بخوانید کتابچھ

ھا بھ  قانونی کامل در نظر گرفتھ نشده است. دادگاه   مرجھاین کتابچھ راھنمای راننده قوانین وسایل نقلیھ موتوری مونتانا را تفسیر می کند و بھ عنوان یک 

شوند، نھ این متن. اطالعات بیشتر را می توان از: کتابخانھ عمومی، سازمان اجرای قانون، یا بازرس راننده  زبان واقعی قانون مونتانا مشروح می

یا  ۱۴۳۰-۵۹۶۲۰ ام تی، ھلنا، ۲۰۱۴۳۰جعبھ    .P.O؛ یا، بخش وسایل نقلیھ موتوری در www.dojmt.gov/drivingدریافت کرد. وب سایت 

۸۰۳۴-۴۵۰-۸۶۶-۱. 

از دفتر آموزش عمومی در وب سایت آنھا بھ آدرس  تطبیقی  شرح یک کتابچھ راھنمای درایور م

http://www.opi.mt.gov/Programs/DriverEd/  تماس بگیرید. ۱-۸۸۸-۲۳۱-۹۳۹۳در دسترس است یا با شماره 
 

 
 

 ، آیندهراننده عزیز

یادگیری رانندگی گام مھمی بھ سوی بزرگسالی است. این بھ شما استقالل جدیدی می دھد، اما  

نشینید،  ھمچنین مسئولیت ھایی را بھ ھمراه دارد کھ احتماالً قبالً نداشتھ اید. وقتی پشت فرمان می

 ھمکارتان نیز در دستان شماست. جان مسافران و رانندگان  -فقط امنیت شما در خط نیست 

این کتابچھ راھنمای کاربر را بھ دقت مطالعھ کنید، زیرا حاوی قوانینی است کھ باید برای  

  جوازایمن ماندن و دوری از مشکل بدانید. ھمچنین اطالعاتی در مورد نحوه دریافت 

ه بررسی وسیلھ  رانندگی، کارھایی کھ باید در مواقع اضطراری کنار جاده انجام دھید، و نحو

 نقلیھ خود قبل از یک سفر طوالنی پیدا خواھید کرد. 

زودتر حرکت کنید، آھستھ تر رانندگی کنید، ھوشیار باشید   -بنابراین مسیر جاده را دنبال کنید 

 و طوالنی تر زندگی کنید. 
 با خیال راحت رانندگی کنید،

 
 آستین 

 آستین نادسن، دادستان کل 
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 آنالین شوید -صرفھ جویی در زمان  
 

  آنالین شوید   - صرفھ جویی در زمان  
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 بخش وسایل نقلیھ موتوری چندین خدمات آنالین را برای راحتی شما ارائھ می دھد: 
 

 برنامھ ریزی قرار مالقات 

روز ھفتھ،    ۷روز و ساعت شبانھ   ۲۴رانندگی در  الیسنسدھد یک قرار مالقات را برای خدمات صدور بندی قرار آنالین بھ شما امکان میزمان
ز  مرکز خدمات مشتری مشغول ھستند، ا لینکند تا زمانی کھ بندی آنالین ھمچنین بھ شما کمک می ریزی، مشاھده، ویرایش یا لغو کنید. زمان برنامھ

 انتظار تلفنی خودداری کنید.
 

 رانندگی:   الیسنستمدید 

رانندگی خود را بھ صورت آنالین تمدید کنند: مشتری یک شھروند ایاالت متحده است، بین   الیسنس بھ مشتریان اجازه می دھد تا با رعایت شرایط زیر 
ی کھ در ھیچ ایالتی الیسنسمعتبر،  رانندگی الیسنسماه پس از تاریخ انقضا)، دارای  ۳ماه قبل یا ظرف  ۶سال، واجد شرایط تمدید ( ۶۷تا  ۲۱سنین 

پی از دو فرم قابل قبول شناسایی نیاز اآنالین یا از طریق پست نبوده است. مشتری ھمچنین بھ یک فتوکتعلیق یا لغو نشده است، تمدید قبلی بھ صورت 
 )۱۹۰۰A-۲۱رانندگی استاندارد تمدید آنالین/ پستی (فرم   الیسنس)، ۱۹۰۰-۲۰(فرم  داکتری)، ارزیابی ۱۸۰۱- ۲۲دارد، یک ارزیابی چشم (فرم 

 
 بررسی وضعیت 

رانندگی،   الیسنسرانندگی مونتانا خود را تأیید کند. آنھا می توانند با وارد کردن نام مشتری، شماره   الیسنسبھ مشتری امکان می دھد وضعیت فعلی  
ام ای  ی ت تجار داکتریبازرس  الیسنس، وضعیت تجاری، وضعیت  الیسنس) مشتری و تاریخ تولد مشتری، وضعیت SSNچھار رقم آخراس اس ان (

 ) را بررسی کنند. (MECسی
 

 وسایل نقلیھ تمدید ثبت نام 
 

د شماره  مشتریان را قادر می سازد تا با وارد کردن شماره عنوان (تایتل)، وسایل نقلیھ، ثبت نام وسایل نقلیھ خود را بھ صورت آنالین تمدید کنن 
 جدیدتر موجود است). این سرویس در دسترس عموم است.  تایتل ھای  (در  )، یا شماره وسیلھ نقلیھ (VINشناسایی وی آی ان 

 
 لیھ وسایل نق  جستجوی 

ثبت نام را جستجو و   معلوماتو (تایتل) مالک، سابقھ عنوان  معلوماتبھ کاربران این امکان را می دھد کھ فوراً اطالعات سوابق وسایل نقلیھ از جملھ 
 و عموم مردم در دسترس است.  تجارتمشاھده کنند. این برای 
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 فھرست مطالب 
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 سوابق تاریخچھ راننده 
ای کھ سوابق  رانندگی و تاریخ تولد راننده الیسنس کاربری خود و وارد کردن نام، شماره  معلوماتتوانند با تأیید مجاز می  کنندگاناستفاده /کاربران

رانندگی  الیسنس سوابق راننده را مشاھده کنند. سوابق شماره امنیت اجتماعی راننده، آدرس، یا شماره   معلوماتکنند، فوراً او را درخواست می 
رانندگی مونتانا یا کارت شناسایی صادر شده توسط ایالت دارد در دسترس است.    الیسنسقبلی را نشان نمی دھد. این سرویس برای ھر کسی کھ  

ھای بیمھ و شرکت ھای حمل و نقل کھ بھ طور معمول تعداد زیادی سوابق رانندگی را   نمایندگید عموم و برای مشاغل مجاز مانن ب در دسترس 
 درخواست می کنند. 

 
 ی ثبت موقت جواز ھا

 و ثبت.   تایتل، ودفتر کاونتی در دفاتر خزانھ داری  وسایل نقلیھمونتانا، کارکنان خدمات  وسایل نقلیھدر دسترس برای فروشندگان 
 

 قابل دانلود  کردنی و راھنمای فرم ھای پر 
شما   کمپیوتردر  موجود است. اکثر فرم ھا می توانند MVD ام وی دی راھنما بدون ھیچ ھزینھ ای در وب سایت فرم ھای کتابچھفرم و   ۸۰بیش از 
 . پر شود 
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  رانندگی   الیسنس - ۱فصل 
 

  سریع  مرجھ رانندگی   الیسنسصدور ►
 

رانندگی معتبر مونتانا را ھمیشھ در اختیار داشتھ باشند و برای استفاده از موتورسیکلت یا اسکوتر موتورسیکلت تأییدیھ   الیسنسرانندگان باید  ■
 موتورسیکلت مورد نیاز است. 

شما    الیسنس معتبر خود اقدام کنند. برای اولین الیسنس ی) برای تبدیل ت روز متوالی برای تجار ۳۰روز متوالی ( ۶۰ظرف  در ساکنین جدید باید • ■
 شود.  داده انجام  عملی، بینایی و نظریباید 

 حداکثر چھار تا ھشت سال اعتبار دارد کھ معموالً در روز تولد دارنده منقضی می شود. دی)  (کالس  اساسی رانندگی  الیسنس • ■
 سالگی معتبر است.  ۲۱) است و تا سال با تحصیالت رانندگی ۱۵سال ( ۱۶ الیسنس سال، حداقل سن  ۲۱ برای ساکنین زیر • ■
 مراجعھ کنید.  ۸ھا، بھ بخش ھزینھ ھا در صفحھ  ھزینھ ھا: برای مشاھده دقیق ھزینھ • ■
  ضبت شدهمعامالت وسایل نقلیھ موتوری اعمال خواھد شد. این در مورد ھزینھ ھای   تمامدرصد ھزینھ اداری برای  ۳، ۲۰۱۸جنوری از اول  • ■

 اعمال نمی شود.  اونتیک
    ھزینھ ھا در    فعلی رانندگی وسیلھ نقلیھ موتوری پرداخت کنید. لیست کامل و  الیسنس  مرکز یا  کاونتیدر دفتر خزانھ داری   الیسنسبرای  • ■

licensing/-https://dojmt.gov/driving/driver  .پرداخت کنید کارت اعتباری/دبیت نقد، چک، یاپول   با موجود است . 
 مراجعھ کنید.   scheduling/-https://dojmt.gov/driving/appointmentبرای برنامھ ریزی آنالین* بھ  • ■
 در حال بھره برداری الزامی است.  وسیلھ نقلیھ  تعھد دربیمھ  یا سند ھمراه داشتن مدرک  • ■

 برنامھ ریزی قرار مالقات  * ■

رانندگی نیاز بھ قرار مالقات ھای برنامھ   الیسنس  مراکزرانندگی در دسترس است. بھ ھمین ترتیب، برخی از  الیسنس  مراکزقرار مالقات در تمام 
 ریزی شده دارند. 

تعین قرار  در منطقھ شما خدمات  مرکزیدیدن کنید و روی برنامھ ریزی قرار مالقات کلیک کنید تا مشخص شود آیا  dojmt.gov/drivingاز  •
  مراکزئھ می دھد یا خیر. اگر چنین است، می توانید قرار مالقات خود را بھ صورت آنالین از این سایت تعیین کنید. در آنالین را ارا مالقات

 مونتانا الزم است.  الیسنس مونتانا و جایگزینی الیسنس  ، قرار مالقات برای ھمھ خدمات بھ جز تمدیدسھیم

 رانندگی  الیسنستأیید ھویت  ■
 

ھویت شما مھم است. سرقت ھویت در حال حاضر باالترین نوع جرم گزارش شده در ایاالت متحده است. نام و تاریخ تولد در درخواست شما برای  
ررسی  رانندگی یا کارت شناسایی باید با مدرک اولیھ ای کھ ارائھ می کنید مطابقت داشتھ باشد و در سازمان تامین اجتماعی (سوشل سیکیورتی) ب  الیسنس

تان، مھم است کھ اکنون  می شود. این برای کمک بھ محافظت از شما در برابر تقلب است. برای جلوگیری از مشکالت در آینده برای شما و خانواده 
لطفاً مطمئن  . خود را ارائھ دھید  سوشل سیکیورتی رانندگی یا کارت شناسایی مونتانا، باید شماره   الیسنساختالفات را برطرف کنید. ھنگام درخواست 

رانندگی یا کارت شناسایی استفاده کنید با آنچھ در پرونده    الیسنسشوید کھ نام قانونی کامل و تاریخ تولدی کھ قرار است در درخواست خود برای  
 است مطابقت داشتھ باشد.  سوشل سیکیورتیسازمان  

 
 و تاییدیھ ھای مونتانا جواز ھا ، الیسنس ھاانواع  ►

o  رانندگی استاندارد کالس دی (  الیسنسD (  )ی تغیرتجار  الیسنس ( 

 .پوند رانندگی کنید  ۲۶۰۰۰بھ شما امکان می دھد ھر وسیلھ نقلیھ غیرتجارتی را با وزن سرجمع  D رانندگی ابتدای کالس دی الیسنس
قضایی دیگر دارید، ممکن  مرجھ معتبری از  الیسنس. اگر را پشت سر بگذارید ای/عملی سرک ، بینایی و  نظری، باید تست ھای الیسنسبرای دریافت 

 نداشتھ باشید.  امتحاناست نیازی بھ 
 

  (CDL)  تجارتی سی دی الرانندگی   الیسنس ■
 

  نظری، باید تست ھای بینایی و الیسنسداشتھ باشد. برای دریافت   (CDL) رانندگی تجارتی مونتانا سی دی ال الیسنسراننده یک وسیلھ نقلیھ تجارتی باید  
 ، یاA ،B کالس( CDL را در اندازه وسیلھ نقلیھ ای کھ می خواھید رانندگی کنید، پشت سر بگذارید. برای آماده شدن برای سی دی ال عملیو ھمچنین 

C( یت رانندگی تجار الیسنس ، باید یک نسخھ از کتابچھ راھنمای [https://dojmt.gov/driving/forms/] را مطالعھ کنید. 
.ذکر شده است CDL سی دی ال دریافت کنید، الزامات دیگری نیز در کتابچھ راھنمای CDL سی دی ال اگر می خواھید

https://dojmt.gov/driving/driver-licensing/
https://dojmt.gov/driving/appointment-scheduling/


 تجھیزات وسایل موتر  -  ۲فصل 
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  (ID) ی دی آ کارت شناسایی 
 

قضایی دیگری غیر از مونتانا باشد، واجد شرایط دریافت کارت شناسایی  مرجھ رانندگی معتبر از  الیسنسھر فردی کھ ساکن مونتانا باشد و دارای 
شروع    ۴مدارک قابل قبول در صفحھ  ، حضور مجاز، آدرس و تاریخ تولد ارائھ دھید (لیست مکملمونتانا نیست. شما باید مدرکی مبنی بر نام قانونی 

 .می شود)، ھزینھ مناسب را بپردازید و عکس خود را بگیرید
 کارت چھار یا ھشت سال است.  اعتبار

 
 یادگیرنده  الیسنس  ■

 
 " یک اصطالح کلی است کھ شامل موارد زیر است: یادگیرنده الیسنس"
 

 )TEP( تی ای پی آموزش ترافیک جواز  ■
 

آموزش    کورسثبت نام کرده است، اجازه می دھد تا در طول  ایالتبھ دانش آموزی کھ در دوره آموزش ترافیک مورد تایید  TEPتی ای پی  یک 
 ترافیک، در حالی کھ تحت نظارت مستقیم یک مربی آموزش ترافیک است، یک وسیلھ نقلیھ موتوری را اداره کند. 

 دوره ثبت نام کرده است.  آنفقط برای دوره ای معتبر است کھ دانشجو در TEPتی ای پی 
 

 صادر شده در آموزش ترافیک  دانش آموز الیسنس  ■
سرپرست آموزش عمومی تأیید مدیر/و  عدلیھ* کھ توسط وزارت  و نیم سال سن داشتھ باشد و در دوره آموزش ترافیک   ۱۴برای ھر فردی کھ حداقل 

 صادر شود.  یادگیرنده/فراگیر الیسنس رسانده باشد، ممکن است  شده است شرکت کرده یا با موفقیت آن را بھ پایان
قانونی،    سرپرستدار، والدین یا الیسنس زمانی خوب است کھ با یک مربی آموزش رانندگی D دی  دانش آموز برای کار با وسیلھ نقلیھ کالس  الیسنس

 کنار راننده را اشغال می کند، ھمراه باشد.  سیت کھ   سرپرستیا بزرگسال دیگری با اجازه والدین یا 
 محلی خود تماس بگیرید.لیسھ عالی *، با ایالتمورد تایید برای جزئیات در مورد دوره ھای آموزش ترافیک 

 
 دانش آموز الیسنس   ■ 
 

، یا  سرپرست قانونی دار، والدین یا الیسنس زمانی خوب است کھ با یک مربی آموزش رانندگی D دی  دانش آموز برای کار با وسیلھ نقلیھ کالس الیسنس
 راننده را اشغال می کند، ھمراه باشد. سرپرست کھ سیت کنار بزرگسال دیگری با اجازه والدین  

سال سن داشتھ باشد و یک دوره   ۱۵ سال (بدون آموزش رانندگی) یا ۱۶یادگیرنده، متقاضی باید حداقل   الیسنسبرای واجد شرایط بودن برای 
،  (شناسنامھ ، متقاضی ملزم بھ ارائھ مدارک مناسب دانش آموزالیسنست گذرانده باشد. برای دریافت  آموزشی تایید شده برای رانندگی* را با موفقی 

 رانندگی خواھد بود.   دفتر امتحانبینایی در  تستو   نظریامتحان و قبولی در  الیسنسحضور مجاز، اثبات اقامت مونتانا)، پرداخت ھزینھ ھای صدور 
داشتھ باشد.    سرپرست قانونیباید یک رضایت نامھ امضا شده توسط والدین یا  امتحانتھ باشد، قبل از شروع سال سن داش ۱۸ اگر راننده نوجوان زیر

  کند کھ مسئولیت مالی ھر گونھ خسارت ناشی از کارکرد وسیلھ نقلیھ موتوری توسط خردسال را بپذیرد. رسیدامضا، والدین/سرپرست را موظف می
 است.  معتبربرای یک سال از تاریخ خرید  الیسنس
 شده باشد و برای یک سال اعتبار دارد.   موفقانھ سپری نظری امتحان زمانی صادر می شود کھ آموزشی ی جواز ھا
 سال استفاده شود.  ۱۸باید برای شش ماه متوالی توسط ھر راننده جدید زیر  آموزشی الیسنس

برسد. دوره ھای آموزش ترافیک آنالین یا شخص ثالث مورد   عدلیھنکتھ: دوره ھای آموزش ترافیک باید بھ تایید اداره آموزش عمومی و وزارت *
 تایید نیست. برای جزئیات در مورد آموزش ترافیک با مکتب ناحیھ محلی خود تماس بگیرید. 

  
 

 تایید موتور سیکلت  ■
 

تاییدیھ موتورسیکلت برای راه اندازی موتورسیکلت یا ھر وسیلھ نقلیھ موتوردار دو چرخ یا سھ چرخ کھ بھ عنوان موتورسیکلت طبقھ  
 ھای عمومی ضروری است.   سرکبندی می شود در  

  داشتھ باشید یا واجد شرایط باشید. شما باید ھزینھ  ابتداییرانندگی    الیسنسبرای واجد شرایط بودن برای تاییدیھ موتورسیکلت، باید  
 ای را پشت سر بگذارید.   سرکو    نظری را بپردازید و تست ھای بینایی،    الیسنسصدور  

را مطالعھ  ]  [/https://dojmt.gov/driving/forms  سیکلت  ، باید کتابچھ راھنمای موتور  نظری امتحان  برای آماده شدن برای  
 کنید. 

را با موفقیت گذرانده باشید و پس از  )  (MSF  ام اس اف  موتورسیکلت مونتانا  محافظتیاگر در سال گذشتھ یک دوره آموزشی بنیاد  
صرفنظر شود. در    امتحان عملیمونتانا را ارائھ دھید، ممکن است از      MSF  سند ام اس افدرخواست،  

motorcycle.msun.edu    و مسئولیت پذیر باشید. ھمچنین    محفوظ  راننده اطالعات بیشتری کسب کنید و یاد بگیرید کھ چگونھ یک
 تماس بگیرید.   ۲۴۵۳-۹۲۲ـ۸۰۰ـ۱  می توانید برای اطالعات بیشتر با شماره 

 صرفنظر شود.   سرکو    نظری امتحان  خارج از ایالت را با تاییدیھ موتورسیکلت تبدیل می کنید، ممکن است از    الیسنساگر  
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 یادگیری موتور سیکلت   الیسنس  ■
  موتور سیکلت اخذ می شود.   نظری امتحان  و قبولی در    الیسنسموتورسیکلت با پرداخت ھزینھ    شیآموز  الیسنس ■

موتورسیکلت خود را در اختیار   شیآموز الیسنس بای  الیسنس موتورسیکلت یک سال اعتبار دارد.دارندگان  شیآموز   الیسنس 
 کھ دارای تأییدیھ موتورسیکلت است باشند.  الیسنس داشتھ باشند و تحت نظارت مستقیم و نزدیک راننده دارای 

 شناسنامھ واقعی  ■

توسط کنگره بھ تصویب رسید، دولت فدرال یک استاندارد حداقل امنیتی را   ۲۰۰۵کھ در سال  )REAL ID (  شناسنامھ واقعیاز طریق قانون 
کھ با استانداردھای تعیین شده توسط دولت   شناسنامھ رانندگی ایجاد کرد. تمام اشکال دیگر  الیسنس ھای صادر شده ایالتی، مانند  شناسنامھ برای 

، قانونگذار  ۲۰۱۷سال   پذیرفتھ شوند.در  تی، نمی توانند برای سوار شدن بھ پروازھای تجار ھ واقعی مطابقت ندارندنامفدرال بھ عنوان شناس
در حال بھ   ) MVD(  ام وی دیتصویب کرد. را   )REAL ID (  شناسنامھ واقعیصدور اعتبارنامھ ھای مطابق با   SB ۳۶۶اس بی  مونتانا

شروع بھ   ۲۰۱۹جنوریاست و از  )REAL ID (  شناسنامھ واقعیدست آوردن تجھیزات و کارکنان الزم برای صدور اعتبارنامھ شکایت 
 تمدید شد.   ۲۰۱۹  جون  ۱تا  صدور اعتبارنامھ ھای مطابقت خواھد کرد. مونتانا از وزارت امنیت داخلی

 واقعی ارسال کند.   شناسنامھ مونتانا را برای  مطابقت ملمک ستھ فرصت دارد تا ب ۲۰۱۹جون  ۱تا  MVD ام وی دی
ھای  رانندگی و کارت  ی الیسنس ھارا تأیید کرد، تمام  MVD ام وی دی شناسنامھ واقعی با مطابقت  مکملبستھ  DHS دی اچ اس  ھنگامی کھ 

 پذیرفتھ می شود.   ۲۰۲۰بھ امکانات فدرال تا اکتبر   دسترسی و  یتبرای پروازھای داخلی و تجار شناسنامھ  قسممونتانا ھمچنان بھ  ھویت
یا    الیسنس  ی در داخل ایاالت متحده می شوند، بھ ت، ھمھ مسافرانی کھ سوار بر پروازھای داخلی و تجار ۲۰۲۰از اکتبر  پس 

نیاز   TSA  تی اس أ جایگزین قابل قبول شناسایی مورد تاییدیا فرم   )REAL ID (  شناسنامھ واقعیکارت شناسایی مطابق با 
 دارند. 

    مراجعھ کنید.  https://mtrealid.gov/faqs، بھ  و بیشتر  فعلی جدید برای اطالعات 
          

  ی مونتانا درخواست دھند الیسنس ھا چھ کسانی می توانند برای ►
 

 رانندگی مونتانا درخواست دھید، صادر کنید یا آن را حفظ کنید.  الیسنس قضایی دیگر تعلیق یا باطل شوید، نمی توانید برای   مرجھاگر در ھر ایالت یا 
 رانندگی دریافت کنید اگر:  الیسنس شما می توانید 

 سال یا بیشتر:  ۱۸ سن
 قادر بھ ارائھ اسناد قابل قبول برای اثبات:    ■

o  مراجعھ کنید)  ۴حضور مجاز (بھ صفحھ 
o  مراجعھ کنید)  ۴ھویت (بھ صفحھ 
o  مراجعھ کنید) ۶اقامت (بھ صفحھ 

 رانندگی مورد نیاز  الیسنسھای  امتحانقبولی در    ■
 ھای رانندگی را تحویل دھید  الیسنسسایر    ■
 رانندگی مورد نظر  الیسنس مورد نیاز برای نوع  داکتریگذراندن شرایط    ■
 ذھنی، الکلی، یا مصرف کننده ھمیشگی مواد مخدر غیرقانونی تشخیص داده نشده باشند. توسط دادگاه ناتوان    ■

 سال:  ۱۸افراد زیر 
دوره ھای آنالین  ( سالھ است و یک برنامھ آموزش ترافیک مورد تایید دولت را با موفقیت بھ پایان رسانده است. ۱۵- یا-سالھ باشد  ۱۶اگر خردسال    ■

 تایید نمی شوند)
 و پذیرش مسئولیت مالی داشتھ باشید الیسنس صدور  برایسرپرست لدین / رضایت وا   ■
 ارائھ مدارک قابل قبول برای اثبات:    ■

o  مراجعھ کنید)  ۴حضور مجاز (بھ صفحھ 
o  مراجعھ کنید)  ۴ھویت (بھ صفحھ 
o  مراجعھ کنید) ۶اقامت (بھ صفحھ 

 این راھنما مراجعھ کنید. ۶التحصیل در صفحھ رانندگی فارغ الیسنستوجھ: برای شرایط کامل بھ بخش    
 ساکنین جدید  ■

 
  الیسنس (اگر  رانندگی مونتانا را دریافت کنید  الیسنس اگر از ایالت دیگری بھ مونتانا نقل مکان می کنید و اقامت دائمی در اینجا تأسیس می کنید، باید 

 ).[/ https://dojmt. gov/driving/forms]مراجعھ کنید   رانندگی تجارتی  الیسنسرانندگی تجارتی دارید، بھ کتابچھ راھنمای 
روز متوالی از آن استفاده   ۶۰تا  کھ از آن مھاجرت کرده اید صادر شده است، می توانید قضایی مرجھ رانندگی معتبری دارید کھ توسط  الیسنس اگر 

معتبر خارج از   الیسنسمونتانا باشید. رانندگان خارج از ایالت کھ دارای  الیسنس کنید، پس از آن باید آن را تسلیم کرده و واجد شرایط دریافت 
رانندگی   الیسنس ای با  سرکیا  ی نظرامتحان  رانندگی اصلی خود را بدون  الیسنس ایالت ھستند و بالفاصلھ آن را در اختیار دارند، می توانند 

باشند، ممکن است   شاھراهوسیلھ نقلیھ موتوری در   محفوظ متقاضیانی کھ ممکن است فاقد توانایی عملکردی برای راه اندازی .مونتانا تعویض کنند
رانندگی معتبر داشتھ باشید کھ توسط   الیسنسای داشتھ باشند. شما ممکن است در ھر زمانی فقط یک  سرک و    نظری نیاز بھ تکمیل تست ھای 

 صادر شده است.   الیسنس قضایی صدور   مرجھھر 
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   نظامی   ■

معتبر خارج از ایالت خود را حفظ کنند و در مونتانا رانندگی کنند   الیسنس پرسنل نظامی فعال و وابستگان آنھا ممکن است 
 مونتانا دریافت شود.   الیسنس   مگر اینکھ بھ طور سودآور مشغول بھ کار شوند. اگر شغل تضمین شود، باید

نا را  رانندگی مونتا الیسنس نظامی ارائھ می دھند و در غیر این صورت الزامات فعال خدمت بھ پرسنل نظامی کھ کارت 
 الیسنس استاندارد، معموالً ھشت سال، و عالمت معافیت نظامی در پشت  الیسنس رانندگی با مدت  الیسنس برآورده می کنند، 

رانندگی اضافھ شد،  الیسنس ھنگامی کھ معافیت سربازی بھ  " پس از ترخیص محترم. روز   ۹۰ صادر می شود: "معتبر برای 
معمول تمدید «شش ماه قبل و حداکثر سھ ماه پس از» اقدام   معافیت رانندگی خارج از  الیسنس دارنده می تواند برای تمدید  

 کند.
  الیسنس آن  کھ دارای معافیت سربازی است می تواند در ھر زمان در طول خدمت سربازی خود برای تمدید الیسنس  دارنده

رانندگی   الیسنس روز با آن  ۹۰تا  کھ معافیت سربازی دارند می توانند پس از جدایی محترمانھ از سربازی اقدام کند. کسانی 
 کنند.

 روز پس از ترخیص محترم) مھلت دارد تا از جریمھ تست جلوگیری کند.   ۹۰انقضا ( ماه پس از تاریخ  ۳راننده 
 داشتھ باشید. الیسنس صدور  قضایی مرجھ معتبر صادر شده توسط ھر  رانندگی الیسنس ممکن است در ھر زمانی فقط یک 

 
 سرباز   تخصیص   ■
را   اسم سربازی د خو رانندگی یا کارت شناسایی الیسنس باز ھستید و می خواھید در  سر: اگر شما یک ۲۰۱۴جنوری  ۱ از

سربازان مونتانا تماس بگیرید یا از   جاری تعیین کنید، برای جزئیات بیشتر با بخش امور
www.dojmt.gov/driving/driver-licensing/#military-personnel  . .دیدن کنید   

      

  اقامت  محل اثبات حضور، ھویت و  ►
 

ید مدارک مورد نیاز ھر یک از سھ دستھ زیر را  باآی دی)    (IDرانندگی مونتانا یا کارت شناسایی الیسنس متقاضیان  تمام
توضیح داده شده است. برای   ۷دارد کھ در صفحھ  بھ مراحل و مدارک خاصی نیاز )REAL ID (  شناسنامھ واقعیارائھ دھند. 

 مراجعھ کنید.  www.dojmt.gov/driving/required-docsلیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ 
 

 اثبات حضور مجاز . ۱
رانندگی یا کارت شناسایی مونتانا باید مدرکی ارائھ دھند کھ نشان دھد حضور آنھا در ایاالت متحده طبق   الیسنس متقاضیان 

یعنی باید ثابت کنند کھ یا شھروند ایاالت متحده ھستند یا از نظر قانونی مجاز بھ حضور در ایاالت   -قانون فدرال مجاز است 
 متحده ھستند.

 
رانندگی مونتانا یا کارت شناسایی برای یک تبعھ خارجی، حضور مجاز   الیسنس ، بھ منظور صدور  ۶۱MCA- ۵-۱۰۵ طبق 

تأیید می   )سیف   SAVEحقوق( برای  )Alien(الیین آنھا در ایاالت متحده با استفاده از سیستم فدرال تأیید سیستماتیک بیگانھ 
رانندگی صادر شده برای شخصی کھ یک تبعھ خارجی   الیسنس  .  )مراجعھ کنید.  www.uscis.gov/saveبھ   (شود

است و حضور وی در ایاالت متحده بھ طور موقت مجاز است باید حداکثر تا تاریخ بھ پایان رسیدن آن سند رسمی صادر شده  
 ) منقضی شود. USCISھاجرت ایاالت متحده (توسط خدمات شھروندی و م 

 
 در زیر لیستی از اسناد قابل قبول آمده است: 

پی تایید شده از شناسنامھ خود،  اقضایی ایاالت متحده. (برای دریافت یک کمنبع یک نسخھ اصلی یا تایید شده از گواھی تولد صادر شده توسط یک    ■
 تماس بگیرید.) ][www.dphhs.mt.gov یا برای گواھی تولد مونتانا با دفتر آمار حیاتی VitalChek [www.vitalchek.com]با 
ج  گواھی از وزارت امور خارجھ یا سفارت ایاالت متحده مبنی بر تولد یک شھروند ایاالت متحده در خارج از کشور (گزارش کنسولی تولد در خار   ■

 )-۱۳۵۰DS یا گواھی گزارش تولد، فرم  -۲۴۰FS از کشور، فرم
 معتبر و منقضی نشده صادر شده توسط وزارت امور خارجھ ایاالت متحده  پاسپورت  ■
 کارت پاسپورت معتبر و منقضی نشده، صادر شده توسط وزارت امور خارجھ ایاالت متحده   ■
 ت متحده با: قضایی غیر از ایاال  منبعمعتبر و منقضی نشده صادر شده توسط  پاسپورت  ■

o متحده  سابقھ ورود و خروج خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالتUSCIS)( فرم)۹۴I- با تأییدیھ منقضی نشده وضعیت  و ھمان نام ) دقیق با
 یا غیر مھاجر)

o ۵۵۱ مھرI- منقضی نشده یمقیم دائم 
 ) -N ۵۷۸ یا -۵۵۰N-، ۵۷۰  N (فرم قبولی تابعیت معتبر و منقضی نشده  الیسنس  ■
 ) -N ۵۷۸ یا -N- ، ۵۶۱ N ۵۶۰ گواھی شھروندی معتبر و منقضی نشده (فرم  ■
 کھ بھ جای «مقیم دائم» روی آن «ماریانای شمالی» چاپ شده است. ) -۵۵۱I یک کارت ماریانای شمالی معتبر و منقضی نشده (فرم  ■
 آمریکایی» نقش بستھ است.  ھندوستانی«مقیم دائم» «کھ بھ جای عبارت ) -۵۵۱I(فرم آمریکایی معتبر و منقضی نشده   ھندی ت کار  ■
 )-۱۹۷I یا -۱۷۹I  کارت شناسایی شھروند ایاالت متحده معتبر و منقضی نشده (فرم  ■
 
 
 
 
 
 

 ) -۵۵۱I(فرم کارت اقامت دائم معتبر و منقضی نشده   ■

http://www.uscis.gov/save
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 ) -۶۸۸I(فرم  کارت شناسایی اقامت موقت معتبر و منقضی نشده   ■
 )-۳۲۷I(فرم ورود مجدد معتبر و منقضی نشده در ایاالت متحده   اجازه  ■
 ) -۵۷۱I(فرم یک سند مسافرتی پناھنده معتبر و منقضی نشده   ■
 ) -I ۷۶۶یا  -A۶۸۸I- ،B۶۸۸ I(فرم استخدام معتبر و منقضی نشده   اجازهکارت   ■
 عکس چسبانده شده)  مھر "پناھنده" با یک  بدون پاسپورت معتبر اما -۹۴I سابقھ ورود و خروج معتبر و منقضی نشده با مھر «پناھنده» (فرم   ■
  قرارگاه شده است، کھ  آمریکایی بھ رسمیت شناختھ شده فدرال برای متقاضی صادر  محلی/سرخ پوست کارت شناسایی دیجیتالی کھ توسط یک قبیلھ   ■

 د متقاضی و شماره ثبت نام قبیلھ است. واقع شده است، کھ حاوی تصویر دیجیتالی متقاضی، تاریخ تولآن در مونتانا 
 

 اثبات ھویت .  ۲
مل قانونی، تاریخ تولد و اقامت  مک رانندگی مونتانا درخواست می کنید، باید مدارک زیر را برای اثبات نام  الیسنس اگر برای کارت شناسایی یا 

 مونتانا بھ ھمراه داشتھ باشید: 
 

 مدرک نام قانونی کامل و تاریخ تولد    ■
  الیسنس  مرکز در  ی از کسان کھ امتحان میگیرد را بھ یک  - دو سند اولیھ، یا یک سند اولیھ و یک سند ثانویھ فھرست شده  - شما باید دو سند 

 رانندگی مونتانا ارائھ دھید تا مدرکی مبنی بر نام و نام خانوادگی کامل قانونی و تاریخ تولد نشان دھد. 
 

 اسناد اولیھ می تواند شامل موارد زیر باشد: 
قضایی    ھای  مرجھ  ی از، کھ بیش از چھار سال منقضی نشده باشد، صادر شده توسط یک ھ رانندگی یا کارت شناسایی عکس رنگ  الیسنس   ■

 . ایاالت متحده یا کانادا
 قضایی ایاالت متحده یا کانادا  مرجھ تایید شده صادر شده توسط یک   شناسنامھ  ■

یا چند رنگ)، امضای ثبت   رتأثیرگزار، پرجلوهشده معموالً دارای مھر منحصر بھ فرد ثبت احوال (بھ عنوان مثال برجستھ،  تاییدتوجھ: شناسنامھ 
 ثبت شده است  در آن اداره  احوال و تاریخی است کھ گواھی

تولد در   درباره  ج از کشور (گزارش کنسولیاز وزارت امور خارجھ یا سفارت ایاالت متحده مبنی بر تولد یک شھروند ایاالت متحده در خار تصدیق  ■
 )-۱۳۵۰DS گزارش تولد، فرم تصدیقیا  -۲۴۰FS خارج از کشور، فرم 

 برای متقاضی صادر شده است واقع در مونتانا باشد آن   قرارگاه دیجیتالی کھ توسط یک قبیلھ ھندی بھ رسمیت شناختھ شده فدرال کھ   ھویتکارت   ■
 دیجیتالی متقاضی، تاریخ تولد و شماره ثبت نام قبیلھ است ، کھ حاوی تصویر 

  ، پرسنل بازنشستھ یا وابستھ بھ پرسنل وظیفھتخصصکارت شناسایی نظامی منقضی نشده صادر شده توسط وزارت دفاع ایاالت متحده (وظیفھ فعال،   ■
 . یا تصویر دیجیتالی متقاضی و تاریخ تولد متقاضی است  ھ) کھ حاوی عکس رنگبرحال

 گذرنامھ معتبر و منقضی نشده صادر شده توسط وزارت امور خارجھ ایاالت متحده   ■
 کارت پاسپورت معتبر و منقضی نشده صادر شده توسط وزارت امور خارجھ ایاالت متحده   ■
 قضایی غیر از ایاالت متحده و یکی از موارد زیر:   مرجھگذرنامھ معتبر و منقضی نشده صادر شده توسط   ■

o  ورود و خروج خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (سابقھUSCIS)۹۴ ، فرم(I-  (ھمان نام با تاییدی منقضی نشده وضعیت غیرمھاجر
 یا

o ۵۵۱مھرI-  مقیم منقضی نشده و مقیم دائم 
 :USCISیکی از اسناد معتبر و منقضی نشده زیر صادر شده توسط   ■

o  ۵۵۰تابعیت، فرم سند رسمی N-،۵۷۰ N- ۵۷۸ یا N- 
o  ۵۶۰ شھروندی، فرم سند رسمی  N-، ۵۶۱ N- ۶۴۵ یا N- 
o  ۵۵۱کارت ماریانای شمالی، فرمI-  «است.  مھر زدهکھ بھ جای عبارت «مقیم دائم»، «ماریانای شمالی 
o  ۵۵۱آمریکایی، فرم  ھندوستانیکارتI- » است. مھر زده آمریکایی»  ھندی کھ بھ جای عبارت «مقیم دائم» روی 
o  ۱۷۹کارت شناسایی شھروند ایاالت متحده، فرمI-  ۱۹۷یاI- 
o  ۵۵۱کارت اقامت دائم، فرمI- 
o   ۶۸۸کارت شناسایی اقامت موقت، فرمI- 
o  ۳۲۷ورود مجدد ایاالت متحده، فرم  اجازه نامھI- 
o  ۵۷۱سند سفر پناھندگی، فرمI- 
o  فرم  اجازه کار، کارتA۶۸۸I- ،B۶۸۸ I-  ۷۶۶یا I- یا  ٫ 
o ۹۴خروج، با مھر «پناھنده»، فرم د و  سابقھ وروI- «با یک عکس چسبانده شده  بدون پاسپورت معتبر اما مھر «پناھنده 

عکس و    از فعلی باشد و حاوی  چنانچھرانندگی ،  جواز   رسیدرانندگی دانش آموز یا  جواز کانادا،  صادر شده توسط ایاالت متحده یا  رھنماییک   ■
 تاریخ تولد متقاضی باشد. 

یک عکس یا تصویر دیجیتالی از  از  زندانی کھ توسط اداره اصالح و تربیت مونتانا برای متقاضی صادر شده است کھ حاوی  ھویت یک کارت   ■
 متقاضی و تاریخ تولد متقاضی و شماره مجرم بزرگسال 

قضایی ایاالت متحده یا کانادا کھ شامل نام و    مرجھرانندگی در  الیسنس صدور   جھمریک عکس شناسایی اضطراری صادر شده و تأیید شده توسط   ■
 تکراری قابل قبول نیست.  پستییا  پستیدید تج برای -تاریخ تولد متقاضی است  
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 می تواند شامل موارد زیر باشد:  یاسناد ثانوی
 

 ابتدای /دومین سند اولیھ    ■
 (سوشل انشورنس کانادا)  یا کارت بیمھ اجتماعی کانادا (یو. اس سوشل سکیورتی)ایاالت متحده اصل کارت تامین اجتماعی    ■
 قضایی دولتی  مرجھ صادر شده توسط یک  الیسنس  ازدواج یاسند   تصدیق شدهپی ایک ک   ■
 رانندگی یا کارت شناسایی ایاالت متحده یا کانادا کھ بیش از یک سال منقضی شده باشد اما بیش از پنج سال نباشد.  الیسنس    ■
 قضایی دولت ایاالت متحده یا کانادا مرجھ کارت شناسایی عکس کارمند    ■
 دارد ن  ھرانندگی یا کارت شناسایی ایاالت متحده یا کانادا کھ معتبر است اما عکس رنگ  الیسنس    ■
 مل متقاضی تولد مک نام قانونی و تاریخ پی تایید شده از حکم دادگاه از یک دادگاه صالحیتدار ایاالت متحده یا کانادا کھ حاوی ایک ک   ■
 کھ بھ عنوان سند اصلی تأیید شده باشد، اما بیش از یک سال منقضی نشده باشد USCISھر مدرک    ■
ایاالت متحده، ناحیھ کلمبیا، یا سرزمین از یک ایالت،    متفاوتقضایی   مرجھتولد صادر شده توسط یک  تصدیق پی تایید شده از کا یک   ■

 کانادا  ایالتمشترک المنافع پورتوریکو یا 
 توسط وزارت دفاع ایاالت متحده صادر شده  رھای  تصدیق    ■
 صحی شماره شناسایی بیمھ   ر، مدیکید یای با نام متقاضی و فردی مدیک نیازمندان صحییا بیمھ مدیکید ،  صحی سالمندان(مدیکیر)  کارت بیمھ   ■
در یک   (شرف)   محلی پولیس اداره مرتب صادر شده است یا پولیس منقضی نشده کھ توسط رئیس  ھ عکس رنگ با اسلحھ گرم یا مخفی  جواز   ■

 قضایی محلی در ایاالت متحده مرجھ 
 فعلی صادر شده توسط وزارت حمل و نقل ایاالت متحده، اداره ھوانوردی فدرال  پیلوتی الیسنس    ■
  متوسطھ ابتدایی، مکتبو توسط یک  مل متقاضی و ترجیحاً تاریخ تولدنام مک حاوی  ترانسکرپت یا یک  شده از سوابق مکتب پی تاییدایک ک   ■

 شده باشد صادر یا عالی 
 باشد  نام و تاریخ تولد متقاضی مونتانا کھ شامل  دپارتمنت مورد تایید ترافیک پایان دوره آموزشی رانندگی یا آموزش  تصدیق    ■
 شاگرد  (آی دی نمبر)و شماره شناسایی شاگرد نام  ،با عکس مکتب فعلی  کارت شناسایی   ■
  ذکر نام و تاریخ تولد متقاضی را بھ عنوان والدینصدیق ت ت کھ شناسنامھ فرزند متقاضی در صور سندپی افکس یا فتوک ، تصدیق شدهپی اک   ■

 کند
 
 . اثبات اقامت مونتانا ۳ 
 

رانندگی یا کارت شناسایی، متقاضی باید مدارکی از آدرس محل اقامت متقاضی در مونتانا ارائھ دھد. اگر   الیسنسپس از درخواست اصلی برای 
  اسناد  تندپارتم این ارائھ شود. دریافت نمی کند، صندوق پستی مونتانا یا آدرس پستی نیز باید سرک متقاضی نامھ ای را در محل اقامت یا آدرس  

اقامت مونتانا می پذیرد، مشروط بر اینکھ سند نام متقاضی و آدرس اقامت مونتانا را ھمانطور کھ در   زیر را بھ عنوان مدرک نشانی محل
 رانندگی نشان می دھد نشان دھد. (برای اثبات آدرس محل سکونت خود یکی از مدارک زیر را ھمراه داشتھ باشید.)  الیسنس درخواست 

 فھرست شده است  ۲۳.۳.۱۳۱نتانا ھر سند اولیھ یا ثانویھ کھ در قوانین اداری مو  ■
 اظھارنامھ مالیات بر درآمد ایاالت متحده یا مونتانا برای سال قبل   ■
 کارت ثبت نام رأی دھندگان مونتانا   ■
 کردید مونتانا پرداخت  شھر  کھ در سال گذشتھ بھ ایالت مونتانا یا یک مالکیتدارایی شخصی یا   ازرسیدی برای مالیات   ■
 حیاتی فعلی موتریا بیمھ  سند  ■
 .آن شرکت می کند درچھار ماه   طولی کھ متقاضی در آن حضور دارد یا در  مکتب صادر شده توسط  کتبپی تایید شده از سوابق مایک ک  ■
 یاسرپرست قانونی یا فرزند بزرگسال متقاضی مبنی بر اینکھ متقاضی در ھمان آدرس والدین،  سرپرست قانونی یک بیانیھ کتبی از والدین،  ■

والد، ، سرپرست قانونی یا کودک بالغ طبق این قانون کھ نشانی محل سکونت   اجارهپی از یک سند ااست، بھ ھمراه یک ک فرزند بالغ مستقر
 مونتانا را نشان می دھد.  

 .کھ شامل نام و آدرس محل سکونت متقاضی است کارمند رھنماخانھ یا  بھ امضای صاحب  کرایھ یا رسید پرداخت  کرایھ اصلی قرارداد  کاپی  ■
در صورتی کھ آدرس فیزیکی دیگری وجود نداشتھ    -کھ نام و آدرس محل سکونت متقاضی را نشان می دھد   قرضھ یا  گروی خانھ اوراق   ■

 .فتھ می شودباشد آدرس روستایی پذیر
 :ھر یک از موارد زیر کھ تاریخ آن بیش از چھار ماه قبل از درخواست صادر شده باشد  ■

o  حقوق و دستمزد  ستب  چک حقوق و دستمزد یا چک 
o صورت حساب بانکی 
o آب و برق ارتباط آب و برق یا سفارش  بل 
o لغو شده خطاب بھ متقاضی آدرس پستی 

  سرکمکانی کھ متقاضی واقعاً در آن اقامت دارد، بھ عنوان مثال، «زیر انتھای غربی پل   خانھ است، آدرس تشریحی  اگر متقاضی بی  ■
  نمایندگی ھ خدمات اجتماعی بر روی سربرگ ناز یک  نظریشرقی». متقاضی ھمچنین باید یک آدرس پستی جداگانھ ارائھ دھد و یک بیانیھ 

 داده شده توسط متقاضی را تأیید کند. تشریحی و آدرس  متقاضی خانگی  ارائھ دھد کھ وضعیت بی
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 ) REAL ID(  واقعی  آی دیاسناد مورد نیاز   ►
 

رانندگی یا کارت شناسایی واقعی مونتانا باید مدارک مورد نیاز ھر یک از سھ مرحلھ زیر را ارائھ دھند. برخی از مراحل   الیسنستمام متقاضیان 
  نمایندگیشود. تمامی مدارک باید بدون تغییر باشند. برخی از مدارک باید توسط  جرا اضافی ممکن است برای مشتریان بر اساس وضعیت آنھا ا 

ھمھ مدارک قابل قبول بھ   REAL ID شناسنامھ واقعی باید برخی از اسناد را تأیید کند. برای چک لیست MVD  ام وی دی .صادر کننده تایید شود 
 مراجعھ کنید.  mtrealid.gov/required-docsمراجعھ کنید. برای دانلود چک لیست یا لیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ  ۸۷صفحھ 

 مجاز : نام، تاریخ تولد و حضور ۱مرحلھ  
رانندگی یا کارت شناسایی واقعی مونتانا باید مدرکی ارائھ دھند کھ نشان دھد حضور آنھا در ایاالت متحده طبق قانون فدرال   الیسنس متقاضیان 

ن نام  یعنی باید ثابت کنند کھ یا شھروند ایاالت متحده ھستند یا از نظر قانونی مجاز بھ حضور در ایاالت متحده ھستند. ھمچنی   - مجاز است 
 مراجعھ کنید.  mtrealid.gov/required-docsقانونی فعلی و تاریخ تولد آنھا را ثابت کند. برای لیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ 

 
 سوشل سکیورتی)  (: شماره تامین اجتماعی ۲مرحلھ  

(دفتر   شماره از طریق سازمان تامین اجتماعیصادر شده است. این  (SSN) سوشل سکیورتیمتقاضیان باید ثابت کنند کھ برای آنھا شماره 
 متقاضیان و نام آن باشد. برای لیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ  مکملSSN بررسی می شود. سند ارائھ شده باید دارای  سوشل سکیورتی) 

mtrealid.gov/required-docs  مراجعھ کنید. 
 

 : اقامت مونتانا ۳مرحلھ  
  اسنادقابل قبول نیاز دارد و ھمھ  سندمتقاضیان باید اقامت مونتانا خود را با ایجاد یک آدرس مسکونی یا مکان فیزیکی ثابت کنند. اقامت بھ دو 

اشند  یک نوع ب باشند. اسناد ممکن است تاریخ انقضا یک سال تا بھ یا  نش ه باشد  تاریخ انقضا  کھ  باید دارای نام متقاضی، آدرس فیزیکی فعلی 
 (مانند دو نامھ پستی درجھ یک کھ نام متقاضیان و آدرس محل سکونت آنھا را ذکر می کند). برای لیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ 

mtrealid.gov/required-docs مراجعھ کنید. 
 

 موارد اضافی: ھمھ تغییرات نام را مستند کنید 
مطابقت ندارد،   ۲ یا  ۱با مدارک ارائھ شده در مرحلھ   اعمال نشود. زمانی کھ نام قانونی فعلیاین مرحلھ اضافی ممکن است برای ھمھ متقاضیان 

مورد نیاز   متقاضیان باید تغییرات نام قانونی را ثابت کنند. متقاضی باید تغییر نام قانونی (ھا) را بھ نام قانونی اصلی نشان داده شده در اسناد
 مراجعھ کنید.  mtrealid.gov/required-docsل قبول، بھ ثابت کند. برای لیست فعلی اسناد قاب

 
    ) GDLجی دی ال  (  رانندگی فارغ التحصیل  الیسنس برنامھ   ►

سال اجازه می دھد   ۱۸یک برنامھ پیشرونده سھ مرحلھ ای است کھ بھ رانندگان جدید زیر GDL)جی دی ال  (رانندگی فارغ التحصیل  الیسنسبرنامھ 
تا مھارت ھای رانندگی خود را در امن ترین محیط ممکن توسعھ و بھبود بخشند. تصادفات وسایل نقلیھ موتوری علت اصلی مرگ و میر و جراحت  

بیشتر از رانندگان  - حتی دانش آموزان افتخاری و "بچھ ھای خوب"   -رانندگان جدید  نوجوانان است زیرا نوجوانان تجربھ رانندگی ندارند. ھمھ
تعداد مسافران و رانندگی در تاریکی را محدود   GDL و سرعت درگیر می شوند. برنامھ برسی /باتجربھ در تصادفات ناشی از خطاھای راننده، اسکن

 .ک می کندمی کند کھ بھ کاھش خطر تصادف برای رانندگان نوجوان کم

  الیسنس، پرمت رھنماشامل  GDL  . برنامھھر مرحلھ برای افزایش تدریجی مھارت ھا، امتیازات و مسئولیت ھای یک راننده جدید طراحی شده است
  الیسنستواند برای قضایی دیگر تعلیق یا باطل شود، نمی مرجھ اگر شخصی در ھر ایالت یا .رانندگی با امتیاز کامل است الیسنسمحدود سال اول و 

  رانندگی مونتانا درخواست، صادر کند.
 

 رانندگی با نظارت   -  رھنما  الیسنس: GDL ۱  مرحلھ 
 

 الزامات: 
 تمرین رانندگی تحت نظارت:   ■

o  ساعت در شب در طول حداقل شش ماه، کسب کنند.   ۱۰ساعت تجربھ رانندگی تحت نظارت، از جملھ  ۵۰رانندگان نوجوان باید حداقل 
o  کھ توسط والدین یا  الیسنس  یا یک راننده بزرگسال دارای  الیسنس دارای  سرپرست قانونییادگیرنده باید توسط والدین یا   الیسنسراننده ای با

 مجاز است، نظارت شود.  سرپرست قانونی
 

 استفاده کنند. محافظتی: ھمھ افراد داخل وسیلھ نقلیھ باید از کمربند (سیت بلت) محافظتیاستفاده از کمربند   ■
محدود سال اول،   الیسنس:  GDLجی دی ال  ۲مرحلھ  عدم استفاده از الکل یا مواد مخدر: راننده نوجوان نباید در دوره شش ماھھ قبل از ارتقاء بھ  ■

 کند.ن گی یا تخلفات مربوط بھ الکل/مواد مخدر دریافت ھیچ گونھ تخلفات رانند
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 : جواز شرایط الزمی    ■
o   :راننده نوجوان باید 

   رانندگی مورد نیاز.  الیسنس نظری امتحان  نمودنسپری 
   ھای رانندگی را تحویل دھید.  الیسنسسایر 
    رانندگی مورد نظر.  الیسنس مورد نیاز برای نوع  طبیگذراندن شرایط 
   ذھنی، الکلی یا مصرف کننده ھمیشگی مواد مخدر غیرقانونی تشخیص داده نشده باشند.  معیوب محکمھاز سوی 

 و شرایط سنی:   جوازواع ان  ■  
و نیم سالگی دریافت کند کھ در یک برنامھ آموزش ترافیک مورد   ۱۴را در سن  آموزشی الیسنس تواند  یک نوجوان تنھا در صورتی می .۱

 تایید دولت شرکت کرده یا با موفقیت آن را تکمیل کرده باشد (دوره ھای آنالین مورد تایید نیستند).
ارد (دوره ھای آنالین سالھ باشد و یک برنامھ آموزشی ترافیکی مورد تایید دولت را با موفقیت پشت سر بگذ ۱۵ سالھ یا  ۱۶ اگر نوجوانی .۲

 امتحان رانندگی دریافت کند.  مرکز را از   آموزشی الیسنس تایید نمی شوند) می تواند 
 داشتھ باشد.  آموزشی الیسنس  محدود سال اول باید حداقل شش ماه متوالی الیسنس سال قبل از درخواست برای  ۱۸ یک نوجوان زیر 
 تا یک سال اعتبار دارد.  آموزشی الیسنس 

 

 محدود سال اول الیسنس GDL:۲مرحلھ 
  

محدود سال اول دریافت کند. برای انجام این کار، نوجوان باید تمام   الیسنسبرآورده شد، نوجوان می تواند    ۱GDLھنگامی کھ تمام الزامات مرحلھ  
التحصیل» را بھ ایستگاه امتحان  رانندگی فارغ   الیسنس والدین   الیسنس شده «ھای مربوطھ را بپردازد و تمام مدارک مورد نیاز، از جملھ فرم تکمیلھزینھ

رانندگی یک کد محدودیت در جلو و عقب    الیسنسمراجعھ کنید.). در ابتدا،   /https://dojmt.gov/driving/driver- licensingرانندگی بیاورد (بھ  
ه ھای اول رانندگی  رانندگی بھ مدت یک سال باقی خواھد ماند. بیشترین خطر تصادف یک نوجوان در ما  الیسنس نشان می دھد. این محدودیت برای  

 شب و مسافران بھ کاھش خطر کمک می کند. مایل اول است. محدودیت ھای رانندگی در ۱۰۰۰انفرادی و 
 محدود سال اول:  الیسنس محدودیت ھای 

 استفاده کنند.  محافظتیالزامی است: ھمھ افراد داخل وسیلھ نقلیھ باید از کمربند  محافظتی ■ کمربند 
 نوجوانان بیشتر است. ■ رانندگی در شب: تصادفات مرگبار در تمام سنین بیشتر در شب رخ می دھد، اما این خطر برای 

  صبح استثنائات محدودی از    ۵:۰۰شب رانندگی کنند. و  ۱۱:۰۰رانندگی محدود نمی توانند بین ساعت   الیسنس رانندگان نوجوان با
 این قانون وجود دارد، از جملھ: 

  مجاز والدین  ، کلیسا، یا محل کار و اھداف خاص و مکتبموارد اضطراری، فعالیت ھای مربوط بھ مزرعھ، رفت و آمد بھ 
 مقامات مجری قانون ممکن است با والدین یا قیم راننده نوجوان تماس بگیرند تا ھدف را تأیید کنند. 

 کھ او مجاز بھ رانندگی در بین محدودیت ھای زمانی است. 
 ■ مسافران: وقتی نوجوانان با مسافران نوجوان رانندگی می کنند، خطر تصادف افزایش می یابد. 

o  نظارت شود، یک راننده نوجوان ممکن است  الیسنس رای شش ماه اول، مگر اینکھ توسط یک راننده بزرگسال دارای یک مسافر: ب 
 سال در وسیلھ نقلیھ داشتھ باشد.  ۱۸رتبط زیر فقط یک مسافر غیر م

o    کن است سھ مسافر غیر  نظارت شود، یک راننده نوجوان مم  الیسنس مسافران بیشتر: برای شش ماه دوم، مگر اینکھ توسط یک راننده بزرگسال دارای
 سال در وسیلھ نقلیھ داشتھ باشد.   ۱۸مرتبط زیر 

 
 محدود سال اول الیسنسنقض  ۲جریمھ برای ھر مرحلھ 

 را نقض کند، جریمھ می شود.   الیسنسدیت است ھر یک از محدودیت ھای  در صورتی کھ راننده ای کھ دارای محدو
 ساعت خدمات اجتماعی.   ۶۰تا  ۲۰■ اولین تخلف: بین 
 رانندگی نوجوان بھ مدت شش ماه.   الیسنس■ تخلف دوم: تعلیق 

 
  

GDL  رانندگی با امتیاز کامل  الیسنس: ۳مرحلھ 
سالھ    ۱۸رانندگی نوجوان مشخص شده است، یا زمانی کھ فرد    الیسنس محدود سال اول بھ طور خودکار در تاریخی کھ در پشت    الیسنس ھای  محدودیت 

 رانندگی او امتیازات کامل را اعطا می کند.  الیسنس می رسد،  ۳ابد. ھنگامی کھ نوجوان بھ مرحلھ ی شود، ھر کدام کھ زودتر اتفاق بیفتد، پایان میمی
 
 

 ھا/ رسید   ھزینھ ھا
 

رانندگی بھ عوامل مختلفی بستگی   الیسنسرانندگی معتبر خواھد بود، ھزینھ ھایی را کھ پرداخت می کنید تعیین می کند. طول    الیسنسمدت زمانی کھ  
 دارد از جملھ: 

 سالگی منقضی می شود  ۲۱شما در   الیسنسسال سن دارید،  ۲۱■ اگر کمتر از 
 شما در روز تولد شما ھشت سال یا کمتر پس از تاریخ منقضی می شود.   الیسنسسال سن دارید،  ۷۵تا  ۲۱■ اگر بین 

 سالگی شما، ھر کدام کھ زودتر اتفاق بیفتد  ۷۵تاریخ صدور یا در 
 شما در روز تولد شما چھار سال یا کمتر پس از تاریخ صدور منقضی می شود.   الیسنسسال یا بیشتر دارید،  ۷۵■ اگر 
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 د اتباع خارجی با انقضای مدارک حضور قانونی آنھا منقضی می شو الیسنس■ 

 
 و/یا کارت شناسایی مونتانا عبارتند از*:  الیسنس ھزینھ ھای 

 
 در سال  دالر ۵.۰۰یادگیرنده ذکر شده ...................................... .................  الیسنسیا   Dکالس   ابتدای الیسنس ■ ھر 

 در سال   دالر ۰.۵۰■ تاییدیھ موتور سیکلت ...................................... ................................................ ........ 
 دالر  ۰.۵۰تمدید نامھ ................................... ................................................ .....  اطالع ■ ھزینھ 

دالر  ۱۶.۰۰سال و باالتر ...................................... ..........................  ۲۱■ کارت شناسایی برای ساکنین    
دالر   ۸.۰۰سال ...................................... ................................  ۲۱(شناسنامھ) برای ساکنین زیر   کارت ھویت■   
دالر  ۱۰.۰۰...................................... ................................................ ..........  جاگزین  الیسنس■   

 
 
اضافھ   MVDدرصد ھزینھ اداری بھ ھمھ محصوالت و خدمات  ۳، ۲۰۱۸*ھزینھ ھای موجود در این راھنما ممکن است تغییر کند. از اول جنوری  

 آنالین بروید یا با شماره   /https://dojmt.gov/driving/ driver-licensingھا، بھ آدرس شود. برای لیست فعلی و کامل ھزینھمی 
 تماس بگیرید.  ۱-۸۶۶-۴۵۰-۸۰۳۴ 
 

می کنند، رسید بھ متقاضی اجازه می دھد سھ بار در آن سال تالش کند تا تمام    امتحانرانندگی یک سال اعتبار دارد. برای کسانی کھ    الیسنسرسید  
ظرف یک سال تکمیل نشود، متقاضی باید   الیسنسامتحانات مورد نیاز را با موفقیت پشت سر بگذارد. رسیدھا قابل تمدید نیستند. اگر فرآیند صدور  

 . کندرا از نو شروع  الیسنسمجددا درخواست دھد و فرآیند صدور 
 
 

Real ID  واقعی آی دیھزینھ ھای ◄  
 

 
تمدید تغییر دھید  دوره مونتانا یا کارت شناسایی را در   الیسنس  ■  

o    ) واقعی عالوه بر    شناسنامھ اضافی برای    دالر  ۲۵.۷۵ه پس از تاریخ انقضا) ھستند،  ما  ۳ماه قبل و حداکثر    ۶مشتریانی کھ واجد شرایط تمدید
 معمولی (بر اساس نوع متفاوت است) پرداخت می کنند. الیسنس ھزینھ ھای 

 تمدید  دوره خارج از  REAL IDمونتانا بھ  الیسنس■ تغییر  
o   مشتریانی کھ واجد شرایط تمدید نیستند (بیش از شش ماه قبل از تاریخ انقضا) ھزینھID    را عالوه بر ھزینھ جایگزینی   دالر  ۵۱.۵۰واقعی

 پرداخت خواھند کرد.  دالر ۱۰.۳۰
 REAL IDرانندگی جدید مونتانا   الیسنس■  

o  رانندگی  الیسنسمشتریانی کھ برایREAL ID  ل  معمولی، ھزینھ ای معاد  الیسنسکنند، عالوه بر ھزینھ ھای جدید مونتانا درخواست می
 خارج از ایالت یا رانندگان بار اول اعمال می شود)   الیسنسواقعی پرداخت می کنند (در مورد انتقال  شناسنامھ برای  دالر ۵۰.۵۱

 را تمدید یا جایگزین کنید   REAL IDموجود مونتانا  الیسنس■  
o   ۲۵.۷۵عادی، ھزینھ ای معادل    الیسنسواقعی مونتانا فعلی خود را تمدید یا جایگزین می کنند، عالوه بر ھزینھ ھای    شناسنامھمشتریانی کھ  

 واقعی پرداخت خواھند کرد  شناسنامھ برای  دالر
 
 

رانندگی الیسنس تمدید    ◄ 
 

 
شما منقضی شده باشد برای کار با وسیلھ نقلیھ    الیسنس خود تمدید کنید. اگر    الیسنس تا شش ماه قبل از تاریخ انقضای    خود را   الیسنس شما می توانید  

را تمدید نکنید، امتیاز شما   الیسنس مجدد تکمیل شود. اگر    امتحانموتوری معتبر نیست. با این حال، تمدید ممکن است ظرف سھ ماه پس از انقضا بدون  
دریافت   حضاریھپایان می یابد. اگر بعد از تاریخ انقضا رانندگی کردید، خالف قانون رانندگی می کنید و می توانید ا  الیسنسبا پایان یافتن  برای رانندگی  

 .کنید
 
قانونی باید  اقامت و حضور   است، باید دوباره بھ عنوان راننده جدید درخواست دھید. برای اثبات ھویت،  از سھ ماه گذشتھ  شما بیش الیسنس  از  اگر

را سپری کنید. ھمچنین، مطمئن شوید کھ نام   الیسنس . شما ھمچنان ضرورت است کھ تمام امتحان ھای الزمی ارائھ دھید را مدارک قابل قبولی
  مطابقت داشتھ باشد  معلوما تتان و کارت ھویت خویش ذکر میکنید   الیسنسو تاریخ تولدی کھ قرار است در درخواست  خویش  قانونی کامل 

   ھمرای معلوماتی کھ در دفتر سوشل سیکیورتی است.   
 
 

 
 پرداخت کنید.  ھزینھ مناسب  شروع می شود)، ۴ھ مناسب را ارائھ دھید (لیست در صفحھ رانندگی، باید شناسنام الیسنس برای تمدید 

بینایی و گرفتن یک عکس جدید. متقاضیانی کھ ممکن است فاقد توانایی عملکردی برای راه   امتحان امتحان، قبولی در  مرکزحضور شخصی در 
 داشتھ باشند.  امتحان ھای نظری وعملیباشند، ممکن است نیاز بھ تکمیل  شاھراه بزرگ وسیلھ نقلیھ موتوری در  محفوظ اندازی 

 
 

رانندگی مونتانا  الیسنس تواند درخواست، صدور یا حفظ یق یا باطل شده باشد، نمی قضایی دیگر تعل  مرجھشخصی در مونتانا یا ھر ایالت و/یا  اسناداگر
 ا را بدھد.
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یا از بین رفتھ و ی گم شدهالیسنس ھا  ► 
 

محلی خود درخواست دھید. شما مورد نیاز خواھید بود برای   الیسنسشما مفقود یا از بین رفت، می توانید برای جایگزینی در ایستگاه  الیسنس اگر 
شروع می شود) تا نام قانونی و تاریخ تولد کامل خود را تأیید کنید. این    ۴دالر و ارائھ مدارک شناسایی مناسب (لیست در صفحھ  ۱۰پرداخت ھزینھ 

 جایگزینی بھ نام شما دریافت نمی کند.   الیسنسنھ تنھا برای تعیین ھویت شما الزم است، بلکھ برای اطمینان از اینکھ ھیچ کس دیگری  اسنامھشن 
 
 
 

 درس آیر یغت ►
 

ھای این دفتر  اطالع دھید. فرم  عدلیھ روز از تغییر آدرس، بھ دفتر خدمات راننده و وزارت  ۱۰رانندگی خود، باید ظرف  الیسنسبرای فعال نگھ داشتن 
انا، یا ھر بازرس  مونت  گزمھ کننده سرک ھای، از پیش  کاونتیداران از اکثر خزانھ   /https://dojmt.gov/driving/ forms مرجھ توانید از این را می 

رانندگی شما با شما تماس   الیسنسھر زمانی بخواھد در مورد در  الیسنس صدور   مرجھرانندگی دریافت کرد. این مھم است، زیرا ممکن است  الیسنس
برای  یاز شما بگیرد. اگر آنھا نتوانند با شما تماس بگیرند، ممکن است امتیاز رانندگی خود را از دست بدھید زیرا از دستورات یا الزاماتی کھ بر امت 

 رانندگی تأثیر می گذارد آگاه نبودید. 
 
 
 

 ►تغییر نام 
 

 : درخواست مناسب را تکمیل کرده و یکی از مدارک زیر را ارائھ دھید خود با بخش وسایل نقلیھ موتوری مونتانا، باید  الیسنسبرای تغییر نام قانونی 
 

 
دولت صادرشده. ■ یک کاپی تصدیق شده گواھی نکاح نامھ متقاضی از حوزه قضایی    

 ■ رونوشت مصدق حکم یا حکمی مبنی بر تغییر نام از دادگاه صالحیتدار.
 ■ رونوشت مصدق حکم طالق یا فسخ نکاح اعطا شده بھ متقاضی کھ تغییر آن را مشخص می کند. 

،  N-550گواھی تابعیت (فرم ھای   (USCIS)، خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (DHS)■ یک کپی تایید شده از وزارت امنیت داخلی 
(N-570 صادر شده برای متقاضی. 

  
 مطابقت داشتھ باشد بھ آنچھ کھ در دفتر سوشل سیکیورتی است  کنید  رار است ارایھھمچنین، مطمئن شوید کھ نام قانونی کامل و تاریخ تولدی کھ ق

 
 
 

 ► رانندگی و قرار مالقات الیسنسھای  مراکز
 

 
 ھا» کلیک کنید. مراجعھ کنید و روی نماد «مکان   www.dojmt.gov/drivingرانندگی مونتانا، بھ  الیسنس ھای ھا و ساعات ایستگاهبرای مکان

 
قرار مالقات آنالین خود، بھ  . برای برنامھ ریزی رانندگی نیاز بھ قرار مالقات ھای برنامھ ریزی شده دارند  الیسنس ھای  ھمھ مراکز 

www.dojmt.gov/driving/appointments  .مراجعھ کنید 
  

http://www.dojmt.gov/driving
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  ۱پرسش ھای فصل  

 
 بدھید. گزارش روز چند ظرف باید رانندگی خدمات دفتر بھ را خود آدرس تغیر کنید، کوچ مونتانا از اگرشما .۱

 
 ھفتھ دو الف:
 روز ۱۵ب:
 روز ۱۰ ج:
 ماه یک د:

 
 میکنند. اشاره ذیل موارد بھ والدین ، سال ۱۸ زیر فرزند برای قرارداد امضای ھنگام .۲

 
 است. کرده سپری را رانندگی آموزشی دوره شان فرزند الف:

 است. کار(محتاط) احتیاط راننده شان ب:فرزند
 کنند. می تایید را شان فرزند تولد درست تاریخ آنھا ج:
 پذیرند. می بیاید، بوجود آنھا گیرانند اثر از کھ آسیبی نوع ھر قبیل از مالی مسولیت تمام آنھا د:
 

 چیست؟ کرد، تمدید انقضا تاریخ از قبل را مونتانا رانندگی سنسالی  اولین توان می کھ زمانیکھ .۳
 

 ماه ۳الف:
 ماه ۶ب:
 ماه ۹ ج:
 ماه ۱۲ د:
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ھستید یا خیر. قبل از رانندگی، مطمئن شوید کھ سفر   آماده ی و/یا ذھنی قادر بھ رانندگیاین بھ شما بستگی دارد کھ تصمیم بگیرید آیا از نظر جسم
بستگی دارد، از جملھ تنظیم   دھیدشما و عموم مردم بھ کارھایی کھ قبل از رانندگی انجام می کنید، سالمتیاست. اگر رانندگی می شما مورد نیاز

واضح و محفوظ ساختن موتر.  ، حفظ دید ، بررسی وسیلھ نقلیھھا، استفاده از کمربند حفاظتی آینھ و  چوکی موتر  
 

 ►برنامھ ریزی سفر
 

تر  بھترین راه برای صرفھ جویی در مصرف سوخت و افزایش عمر موتر، استفاده کمتر از آن است. برنامھ ریزی سفر می تواند زندگی شما را آسان 
 کند و بھ کاھش رانندگی کمک کند. 

 
 استفاده کنید. وقتی وسایل حمل و نقل عمومی در دسترس است     ■
 می شود.  در شما و موترتان و فرسودگی اضافی  . باعث خستگیاز رانندگی در ترافیک سنگین خودداری کنید  ■
 .ھمرای دیگران موتر سواری کنید استفاده کنید یا تا حد امکان ازموترھای عمومی  ■
تعداد سفرھایی کھ باید انجام دھید کاھش می یابد. فھرستی از چیزھایی کھ نیاز  برنامھ ریزی کنید و سپس وظایف خود را ترکیب کنید. با این کار    ■

ا در  دارید و مکان ھایی کھ باید بروید تھیھ کنید. در ھر سفر تا آنجا کھ ممکن است بھ مکان ھای بیشتری بروید. کمترین فاصلھ را بین مکان ھ 
 کاھش دھید.  نظر بگیرید. سعی کنید تعداد مکان ھایی را کھ باید بروید

 از قبل تماس بگیرید تا مطمئن شوید آنچھ شما نیاز دارید را دارند یا آنچھ را کھ می گیرید آماده است.   ■
 

 و برای خویش بیشتر وقت بدھید. ھا، کاھش ھزینھ ھای سفر و صرفھ جویی کمک کنید سرکبا انجام این کارھا می توانید بھ کاھش حجم ترافیک در  
 
 

کنید را بررسی  موتر  ► 
 

این وظیفھ رانندگان است   کھ در حال رانندگی ھستید و در چھ وضعیتی است شروع می شود. موتریرانندگی کنید از  محفوظ اینکھ چگونھ می توانید 
وسیلھ نقلیھ ای کھ در وضعیت بدی قرار دارد ناامن است و    ھستند. محفوظ کھ مطمئن شوند وسایل نقلیھ ای کھ رانندگی می کنند برای کار کردن  

، اگر یک وسیلھ نقلیھ در  ھزینھ کارکرد آن بیشتر از وسیلھ ای است کھ نگھداری می شود. می تواند خراب شود یا باعث برخورد شود. با این حال
اضافی بدھد. شما ھرگز نمی دانید چھ زمانی بھ آن نیاز خواھید  بی خطروضعیت خوبی باشد، می تواند در صورت نیاز بھ شما یک حاشیھ 

 داشت. 
 

 باید  آن برخی  و  پیروی کنید. برخی از آنھا را خودتان می توانید انجام دھید، موترراھنمای مالک  کتاب باید از  روزمره برای تعمیر و نگھداری 
 داده شود. ماھر انجام  مکانیک یا مستری  یا مستریتوسط 

 
 جلوگیری می کند.   سرکچند بررسی ساده از بروز مشکل در 

 
 سیستم بریک ھا  ■

بریک  بسیار خطرناک است. ھنگامی کھ اگر آنھا در وضعیت کاری خوب نباشند شما را بھ درستی متوقف کنند.  موترھای شما می توانند بریک فقط 
آنھا  مراجعھ کنید تا مکانیک یا مستری یک  بھ روی زمین می رود،  بریکیا پدال و می دھد  جیب عھای شما صدای زیادی ایجاد می کند، بوی 

 را بررسی کند. 
 

 چراغ ھا  ■
  موتر کنند. اینھا باید از بیرون بھ درستی کار می  پیشرو ھای ھای عقب و چراغ ، چراغبریک ھای ھای راھنما، چراغ کھ چراغ  بسازیدمطمئن خود را 

می گویند کھ شما در حال توقف ھستید. چراغ ھای راھنما بھ آنھا می گویند کھ در حال   کاربران سرک بھ سایر  بریک بررسی شوند. چراغ ھای 
 شما را در روز و شب ببینند.  موتربھ سایر رانندگان کمک می کند تا پیشروی چراغ ھای روشنی چرخش ھستید. 

 
 دبد درمی تواند در جایی کھ کمکی بھ شما نمی کند بدرخشد و ممکن است رانندگان دیگر را کور کند. اگر مشکل  خراب   پیشروییک چراغ 

بخواھید چراغ   مکانیک یا مستری  ، یا سایر رانندگان بھ طور مکرر چراغ ھای جلو خود را بھ سمت شما چشمک می زنند، از یک داریدوقتی در شب 
را بررسی کند.  پیشروی ھای 

تجھیزات وسایل موتر - ۲فصل   
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 شیشھ پیشروی و برف پاک کن   ■

خود را پاک نگھ دارید تا بتوانید روی سرک پیش رو تمرکز کنید. شیشھ آسیب دیده دید شما را از سرک مسدود می کند و در یک   پیشرویشیشھ 
را تبدیل    پیشرویبرخورد می کند راحت تر می شکند. در صورت آسیب دیدگی شیشھ   پیشرویبرخورد جزئی یا زمانی کھ چیزی با شیشھ 

 کنید. 
 

  درستھا بھ   آنھاکھ آنھا در شرایط عملکرد خوب ھستند. اگر  شوید مطمئندور می کنند.   پیشرویو برف را از شیشھ برف پاک کن ھا باران  
 . شما روشن باشددید  ساحھ  تا  پاک کنیدھا   شیشھ کنید. قبل از رانندگی برف و یخ را از تمام   بدیلکار نمی کردند، آنھا را ت 

 
 ھا  تایر  ■

ھای   تایرند.  میک را دشوارتر  دور خوردن ،  و وقتی کھ سرک تر باشدتوانند فاصلھ توقف شما را افزایش دھند  ھای فرسوده یا طاس می تایر 
پرید،    موترمی شود. اگر  موترو توقف  ادارهو سخت تر شدن  تیلھا، کاھش مصرف  تایر سریع  فرسوده شدن نامتعادل و فشار کم باعث  

 بخواھید آن را بررسی کند.  مکانیک یا مستری  بھ یک سمت کشید، از  موتر فرمان تکان خورد یا 
 

ھا، فشار باد   تایردر طول سفر را افزایش دھند. ھنگام سرد بودن    کفیدن توانند باعث افزایش ھیدروپلنینگ شوند و احتمال ھای فرسوده می تایر
 را برای فشار مناسب بررسی کنید.  موترھ راھنمای چکتابرا با فشار سنج چک کنید.  تایر

 
است و باید آن را   خطرناک  تایرسر آبراھام لینکلن،  آج را با یک پنی چک کنید. ابتدا پنی را بھ "سر" آج بچسبانید. اگر آج نمی آید حداقل بھ 

 کنید.  بدیل ت
 

 فرمان    سیستم  ■
بھ سختی می چرخد، یا وقتی فرمان برای    موتراگر فرمان بھ درستی کار نکند، کنترل جھتی کھ می خواھید بروید دشوار است. اگر  

 بررسی کنید.   مکانیک یا مستری  اولین بار چرخانده نمی شود، فرمان را توسط  
 

 سیستم تعلیق   ■
سیستم تعلیق شما وسیلھ نقلیھ شما را متعادل نگھ می دارد، بھ شما کمک می کند تا وسیلھ نقلیھ خود را کنترل کنید و سواری راحت بر  

یا پس از توقف    bump برآمدگی سرکرا فراھم می کند. اگر وسیلھ نقلیھ زیاد پرش می کند، پس از یک    سرکروی سطوح مختلف  
  مکانیک یا مستری  یک    ازشما بھ پرش ادامھ می دھد، ممکن است بھ شوک ھای جدید یا سایر قطعات تعلیق نیاز داشتھ باشید. 

 بخواھید آن را بررسی کند. 
 

 سیستم اگزوز   ■
شدن گازھای داغ ناشی از    سردسیستم اگزوز بھ حذف گازھای سمی از موتور کمک می کند، بھ کاھش صدای موتور کمک می کند و بھ  

می تواند در مدت زمان بسیار کوتاھی باعث مرگ شود. ھمچنین    یا لیک  سوراخ  اگزوزاز  کارکردن موتور کمک می کند. دود ناشی
آلودگی شما شود. ھرگز موتور را در گاراژ خود روشن نکنید. ھرگز بدون باز کردن پنجره   می تواند ھنگام رانندگی باعث خواب

 با موتور روشن ننشینید.   موتردر  
 

 است کھ بھ راحتی شنیده می شود. آنھا را تعمیر کنید   سوراخ شده   یا لیک  خوشبختانھ اکثر مشکالت اگزوز
 

 موتور   ■
یک موتور ضعیف تنظیم شده ممکن است قدرت مورد نیاز برای رانندگی معمولی و مواقع اضطراری را از دست بدھد، ممکن است  

و باعث ایجاد مشکل    ایستادروشن نشود، مصرف سوخت ضعیفی داشتھ باشد، ھوا را آلوده کند و ممکن است در ھنگام رانندگی  
 چھ راھنمای مالک را برای نگھداری دنبال کنید. کتابھ شده در  برای شما و سایر ترافیک شود. مراحل توصی

 
 امانتی اشیاء    ■

عقب وجود ندارد کھ در صورت توقف یا تصادف ناگھانی بھ سر کسی    چوکیعقب یا    طاقچھمطمئن شوید کھ ھیچ بستھ یا اشیایی در  
را    سرعت موتربغلتد تا نتوانید    بریکروی زمین وجود ندارد کھ بتواند زیر پدال    چیزی برخورد کند. اطمینان حاصل کنید کھ ھیچ  

 کاھش دھید یا متوقف کنید. 
 

 ھارن    ■
مھم نیست، اما بھ عنوان یک وسیلھ ھشدار دھنده می تواند جان شما را نجات دھد.   بی خطری برای    ھارنممکن است بھ نظر برسد کھ  

فقط باید بھ عنوان یک ھشدار برای دیگران استفاده شود. 
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 تجھیزات وسایل نقلیھ موتوری  ►
 

ھای بزرگتر و تریلرھا  کند کھ تجھیزات خاصی روی ھمھ وسایل نقلیھ موتوری نصب شود و وسایل نقلیھ خاصی مانند الری ایجاب می  مونتاناقانون 
ر زیر  دارای روشنایی و سایر تجھیزاتی باشند کھ در موترھای مسافر بری مورد نیاز نیستند. تجھیزاتی کھ برای ھر وسیلھ نقلیھ مورد نیاز است د

 است و بھ دنبال آن فھرستی برای ھر نوع وسیلھ نقلیھ ای کھ بھ تجھیزات خاص یا اضافی نیاز دارد، آورده شده است.  فھرست شده
 

.  شده استھنگامی کھ قانون یک سطح عملکرد را برای تجھیزات مشخص می کند (چراغ ھای فاصلھ باید قابل مشاھده باشند و غیره)، آن سطح ذکر 
کود یادداشت   ۹، فصل ۶۱تجھیزات روی وسیلھ نقلیھ یا الزامات نصب خاص، بھ عنوان  جایمورد موضوعاتی مانند  برای اطالعات دقیق تر در 

آنھا موجود   کتابخانھ ھای دادگاه ھای ھر شھر واکثر در  مراجعھنیز برای  مونتاناھایی از قانون  کاپی، معموالمراجعھ کنید. )  (MCA مونتانا
 است. 

 
 و عقب  پیشرویچراغ ھای   ■

 روشن رانندگی کنید تا سایر وسایل نقلیھ بتوانند شما را ببینند.  پیشروی با چراغ ھای  بی خطریبرای 
 

  ۵۰۰کنند کھ تا  منتشررا در عقب  زرد یا  سرخ و نور   پیشرویرا بھ  زرد تولید می شوند، باید نور سفید یا  ۱۹۵۶جنوری  ۱وسایل نقلیھ کھ پس از 
، مگر اینکھ بخشی از تجھیزات  یا با کدام شئ بپوشانید کنید رنگ  ھ رنگ یتوان با موادو عقب را نمی  پیشرویھای فوت قابل مشاھده است. چراغ 

 اصلی یا اختیاری با مقررات تولیدکنندگان فدرال مطابقت داشتھ باشد. 
 

  رو شدن وب رفوت در نور پایین روشن کنند. ھنگام  ۱۰۰فوت در نور باال و  ۳۵۰ت  باید بتوانند افراد یا وسایل نقلیھ را برای مساف پیشرویچراغ ھای 
باید   پیشرویفوت، نور باال باید کم نور شود. چراغ ھای   ۵۰۰فوت و ھنگام سبقت گرفتن از سایر وسایل نقلیھ در  ۱۰۰۰با وسایل نقلیھ دیگر در 

  ھمیشھ از نیم ساعت پس از غروب آفتاب تا نیم ساعت قبل از طلوع خورشید و ھر زمان دیگری کھ بھ دلیل آب و ھوا یا وزش گرد و غبار، دید
 فوت است استفاده شود.  ۵۰۰کمتر از 

 
                     وسایل نقلیھفاصلھ ھای نور    ■

 ھای دیگر کم کنیدموتربا  روبرو شدننور باال را ھنگام  فوت ۱۰۰۰
 فوت عقب تر از سایر وسایل نقلیھ ھستید، چراغ ھای جلو را خاموش کنید  ۵۰۰ھنگامی کھ  فوت  ۵۰۰
 فوت جلوتر را ببینید چراغ ھای جلو را روشن کنید  ۵۰۰اگر نمی توانید  فوت  ۵۰۰
 فاصلھ چراغ ھای عقب  فوت  ۵۰۰
 فاصلھ نور باال (روشن) چراغ ھای پیشروی  فوت  ۳۵۰
 روشنی آفتاب در  سرخفاصلھ نور  فوت  ۳۰۰
 چرخش در روشنی آفتاب  اشارهفاصلھ  فوت  ۳۰۰
 فاصلھ نور پایین (کم) چراغ ھای پیشروی   فوت  ۱۰۰
 چراغ نمبر پلیت موتر  فوت  ۵۰

 ھارن 

 عقب  نھیآ

 محافظتی  کمربند 
 بمپر موتر 

 

نمبر پلیت  
 و چراغ 

 راھنما   یچراغ ھا

سرخ  چراغ عقب 
  سرخ   یبازتابنده ھا

 محافظتی  شھیش و چراغ توقف 

  یچراغ ھا
جلو با نور  

 ن ییباال و پا

 نمبر پلیت 

دو روش  
  ی براجداگانھ 

 بریک گرفتن 

 راھنما   یچراغ ھا

انبار لولھ  
 اگزوس 

 عقب  نھیآ

 بمپر موتر 
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 چراغ ھای راھنما   ■

کھ تا  منتشر کنند را در عقب    نور سفید یا زرد را بھ پیشروی و نور سرخ یا زردتولید می شوند، باید    ۱۹۵۶جنوری   ۱ھایی کھ پس از  موتر
اینچ    ۲۴از    بیش  موتربیرونی سمت چپ    قسمتقابل مشاھده باشد. ھنگامی کھ فاصلھ از مرکز فرمان تا    روشنی آفتابفوت زیر    ۳۰۰

، وسیلھ نقلیھ باید مجھز بھ  فوت است    ۱۴محدود میسازد ویا فشار بیش از    موترھ از میلھ فرمان تا عقب  باشد، یا زمانی کھ فاصل
 ) باشد. اشاره ھای    چراغچراغ ھای راھنما (

 
 ھای سرخ (چراغ ھای بریک) چراغ   ■

جنوری   ۱  شدن یا توقف است. وسایل نقلیھ تولید شده پس از    آھستھدر حال    وسیلھ نقلیھ  کھ  ) نشان می دھدتوقف  چراغ(  سرخچراغ ھای  
 فوت قابل مشاھده است.   ۳۰۰تا    آفتابمعمولی    روشنیرا در    نور سرخ یا زرد، باید  ۱۹۵۶

 
 نمبر پلیت چراغ    ■

  فوت  ۵۰مسافت    موتر را بھ    منتشر کنند تا نمبر پلیتتولید می شوند، باید نور سفیدی از خود    ۱۹۵۶جنوری  ۱وسایل نقلیھ ای کھ پس از  
 . کندروشن  بر عقب  

 نباشد ممنوع است. تولید کننده  اصلی    وسایل   از  کھ  نمبر پلیتروشنایی  
 

 (عقب)  سرخ ھای    دھنده   منعکس  ■
 فوت قابل مشاھده باشد.   ۳۰۰تا    ۵۰  برای تمام فواصل بین  پیشروی باید در شب ھنگام جلوی چراغ ھای  

 
 انبار لولھ اگزوس   ■

 باید از صدای بیش از حد یا غیر معمول جلوگیری کرد. 
 

 ینھ آ  ■
 فراھم کنند.   عقب خود  فوتی را برای   ۲۰۰  تولید می شوند، باید دید  ۱۹۵۶جنوری  ۱کھ پس از  ای    وسایل نقلیھ

 
 بریک ھای پارکینگ و    ک ی بر   ■

 حادثھ بھ کارکرد آن کنترل کند. درجھ باید حرکت، توقف و نگھ داشتن وسیلھ نقلیھ را تحت ھر شرایط بارگیری و در ھر  
 

 ھارن   ■
 فوت ارائھ کند.   ۲۰۰  باید اخطار صوتی برای 

 
 چراغ پارکینگ   ■

ھای شود، باید مجھز بھ چراغپارک یا متوقف می  سرکای کھ در  مورد نیاز است، ھر وسیلھ نقلیھ   پیشروی ھای  در طول مدتی کھ چراغ 
فوت قابل مشاھده   ۵۰۰  را در عقب نشان دھد و برای مسافت  سرخو چراغ    پیشرورا در    زردپارکینگ باشد کھ باید چراغ سفید یا  

 باشد.  

 
 شیشھ پیشروی و برف پاک کن   ■

شده باشد) در وسایل نقلیھ موتوری مورد نیاز است. شیشھ جلو باید در شرایط   تولید   ۱۹۵۶جنوری   ۱شیشھ جلویی با شیشھ امنیتی (اگر بعد از 
 نشوند.  چسپانده ای  شیشھ  بھ ھیچ  باید خوبی باشد تا مانع دید راننده نشود. موادی کھ دید راننده را محدود می کنند 

 
ان، برف یا رطوبت ھای دیگر از شیشھ جلو، در وضعیت خوبی کار  برف پاک کن ھای شیشھ جلو مورد نیاز ھستند و باید برای پاک کردن بار

کنند. 

مجاز   ا ی  یاضطرار  ھ ی نقل لی وسا از) بھ جز چرخش اشاره  از  ر ی ضربان دار (بھ غ ای  ی چرخش ،پی در پیزن، چشمک زن،   فلش ی : چراغ ھانوت
استفاده   یاضطرار  ای  س ی پل ھی نقل ل ی وسا کھ را  یرنگ ا ی د خور ی م تابزند،  یچرخد، چشمک م ی کھ م آویز ھا ری ز ین ی تزئ  ی ممنوع است. نورپرداز

 .ممنوع است میکند،
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 رنگ آمیزی شیشھ ھا و آفتابگیر   ■

در   کسیکھ امتحان میگیرد می کند. ممکن است بخواھید با   جرااستانداردھای سختگیرانھ ای را برای رنگ آمیزی و ضد آفتاب ا مونتاناقانون 
 د. چک کنی یا خزانھ دار شھر یا ھر افسر مجری قانون  محل شما

. 
 محافظتی کمربند   ■

ھای جلوی چپ و راست  چوکی برای   کمربند محافظتی تولید می شوند، باید دارای ۱۹۶۸جنوری   ۱و  ۱۹۶۵جنوری   ۱وسایل نقلیھ ای کھ بین  
 داشتھ باشند.   محافظتیتعیین شده کمربند   چوکیتولید می شوند باید برای ھر  ۱۹۶۸جنوری  ۱ھایی کھ پس از وسیلھ نقلیھباشند. 

 
وسیلھ نقلیھ موتوری را رانندگی کند، مگر اینکھ ھر   مونتانا تواند در ھیچ شخصی نمی  باید ھمیشھ در شرایط کار خوب باشند. محافظتی کمربندھای 

 .بھ درستی تنظیم شده و بستھ باشند. محافظتی یک از سرنشینان کمربند 
 

تجھیزات اضافی مورد نیاز در برخی از وسایل نقلیھ  ►
 

 ھای نشانگر جانبی  چراغھای ترخیص و   چراغ  ■
ترخیص در جلو و    چراغباید دو  GVWپوند  ۳۰۰۰از  ، و ھر تریلر یا نیمھ تریلر بیش الری باشد  یا  بس ھر  ازاینچ،  ۸۰از  اگر عرض بیش 

 عقب داشتھ باشد، یکی در ھر طرف.
 

 ترخیص، یکی در ھر طرف داشتھ باشد.  چراغباید در جلو دو الری تراکتور   ھر
 

 باید در ھر طرف دارای یک چراغ ترخیص باشد.  GVWپوند  ۳۰۰۰ھر تریلر قطبی با وزن بیش از  
 

 ساختھ شود، باید مجھز بھ دو چراغ عقب نصب شده در عقب باشد، بھ جز  ۱۹۵۶جنوری   ۱ھر وسیلھ نقلیھ ای کھ بعد از 
 تراکتور. الری یکل موتوری، چھار چرخھ وا ، سکل ھایاموتور س

 
را   چراغ سرخ  و چراغ ھای ترخیص نصب شده در عقب وسیلھ نقلیھ باید اغ زردچر چراغ ھای ترخیص در جلو یا کنار وسیلھ نقلیھ باید یک

 فوت قابل مشاھده باشند.  ۵۰۰ھای ترخیص باید تا   چراغنشان دھند. در صورت لزوم، تمام 
 

 ھا منعکس کننده   ■
و یک چراغ توقف، عالوه بر چراغ ھای ترخیص مورد نیاز    منعکس کنندهھر وسیلھ نقلیھ، با ھر اندازه ای کھ باشد، باید در عقب دارای: دو 

ترخیص مورد نیاز را منعکس کنند.   چراغ ھای ترخیص کھ باید ھمان رنگ  چراغھایی با یا در ترکیب با  دو منعکس کنندهباشد. دارای  
فوت از وسیلھ نقلیھ زمانی کھ توسط چراغ ھای جلوی پرتو   ۱۰۰۰فوت تا   ۶۰۰ ای مورد نیاز باید در تمام فواصل بین ھ منعکس کننده

ترخیص، بازتابنده و یک چراغ  چراغس، ھر اندازه کھ باشد، باید مجھز بھ دو ب یاالری  باالیی روشن می شوند قابل مشاھده باشند. ھر 
 توقف باشد. 

 
 شده طرح ریزی  بارگذاری  بیرق یا   چراغ  ■

 سرخ ھای جلو مورد نیاز است، باید یک چراغ بار از چھار فوت یا بیشتر از بدنھ وسیلھ نقلیھ فراتر رفت، در طول مدتی کھ چراغ  زمان کھ ھر 
وجود داشتھ باشد کھ    بیرق سرخ فوتی وجود داشتھ باشد کھ بھ انتھای عقب بار متصل باشد. در سایر مواقع باید یک  ۵۰۰تا فاصلھ   نمایان

 مربع نباشد. اینچ  ۱۲کمتر از  
 

 کشاورزی  مزرعھ و اسباب روشنایی ویژه تراکتورھای  ■
کند، باید یک نور  حرکت می  شاھراهکشاورزی کھ در  سبابای یا امورد نیاز است، ھر تراکتور مزرعھ  پیشرویھای در طول مدتی کھ چراغ 

 چراغفوت قابل مشاھده است. این   ۵۰۰در عقب کھ تا    سرخ چراغ  فوت قابل مشاھده است و یک ۵۰۰در جلو نشان دھد کھ حداقل تا   سفید
 باشد.  وسیلھ نقلیھ ھا باید طوری نصب شوند کھ نمایانگر سمت چپ 

 
 ) ھای غباری  چراغھای کمکی (  چراغو  نورافگنھای    چراغ  ■

 )spot and/or  ھای غباری)   چراغھای کمکی (  چراغھای نورافگن و/یا ھر وسیلھ نقلیھ ای ممکن است مجھز بھ (حداکثر دو عدد) چراغ  
auxiliary (fog) lamps( باید خاموش   نورافگن  ھایشوید، چراغ باشد. ھنگامی کھ از ھر جھت بھ وسیلھ نقلیھ متحرک دیگری نزدیک می

 ترنور قوی با غباری/فاگ  ھای توان از چراغتر نباشند، می ھای جلویی نور پایینتر از چراغ قوی  غباری/فاگ ھای شوند، و اگر چراغ 
 استفاده کرد. 
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 اضافی  بریک  ایجاب■ 

ھای   بریکپوند، باید دارای  ۳۰۰۰بیش از  سرجمعیا دارای وزن   )vacuum(بادی یا خالء بریکھر تریلر، نیمھ تریلر و تریلر قطب مجھز بھ 
 فعال می شوند.  بکسل " باشد کھ در صورت جدا شدن وسیلھ نقلیھ از وسیلھ نقلیھ ناگھان جدا شدن"

 
 ھا بریک تعمیر و نگھداری   ■

 ھا باید در وضعیت کارکرد خوبی نگھداری شوند و باید طوری تنظیم شوند کھ روی ھمھ چرخ ھا بھ طور یکسان عمل کنند. بریکھمھ 
 

 ھای ھشدار دھنده خاص ممنوع است دستگاهاستفاده از   ■
 مجاز است.  کھ وسایل نقلیھ اضطراری  از زنگ باشد، بھ جز  یا صدای موتر اضطراری ھیچ وسیلھ نقلیھ ای نباید مجھز بھ  

 
 

 مورد نیاز است یی گلپ ھافل  ■
بندھای آب  گیرھا، پیش باید دارای گل  GVWپوند یا کمتر   ۸۰۰۰تریلرھا/نیمھ تریلرھا، یا تریلرھای قطبی، یا وسایل نقلیھ با وزن  ھا،بس ھا، الری 

  ۲۰ھای عقب باشند کھ تا یک نقطھ امتداد دارند. زمانی کھ وسیلھ نقلیھ خالی است، بیش از تایرای از ھا یا مجموعھ تایرھایی بر روی پاش یا فلپ 
 باالتر نباشد.  شاھراه اینچ از سطح 

 
 

 محافظتی زنجیر   ■
  دستگاهبھ  محکم ل فوالدی باشد کھ باید بھ طور کیب  یا کمتر باید دارای یک زنجیر یا GVWپوند  ۳۰۰۰ھر تریلر، نیمھ تریلر یا تریلر قطبی با وزن 

 اینچ قطر داشتھ باشد.  ۴/۱بکسل بستھ شود. چنین زنجیر یا کابلی نباید کمتر از 
 

 یل ھشدار دھنده یا سایر وسا  فلیر ھاوسایل نقلیھ خاص برای حمل   ■
  منعکس کننده، یا سھ سرخبرقی   چراغر، یا سھ  ی باید حداقل بھ سھ فل الری س مسافربری و تراکتور زیادتر، ب  یک تن یاقابل حمل با ظرفیت  الری ھر 

ھای مورد  منعکس کننده  /فوت در شرایط جوی معمولی در شب دیده شوند. رفلکتور  ۶۰۰مجھز باشد. ھمھ باید بتوانند در فاصلھ کمتر از  سرخ
) و دو  چراغ برقی سرخ یا  سرخ منعکس کننده (در صورت عدم حمل  سرخ و حداقل سھ فیوز  شده منعکس  اینچ مربع سطح  ۲۴استفاده باید حداقل 

 ھایی را نشان دھند.بیرق انی و نمایش چنین اینچ مربع با استانداردھایی برای پشتیب  ۱۲حداقل  سرخ   تکھ ایبیرق 

 
 

  محافظتی ۱۲۵استاندارد USDOT اضطراری مطابق با موتوردر باال، سھ مثلث منعکس سازنده  عنوان جایگزینی برای تجھیزات مورد نیازبھ 
 وسایل نقلیھ ممکن است حمل شود. 

  دی کنند، نبا یحمل م  استفاده میکند فشرده را بھ عنوان سوخت  ی گازھا ای فشرده  ی، گازھاسوختنقابل   عاتی کھ مواد منفجره، ما ی ا ھی نقل ل ی توجھ: وسا
 .کند یم  دی تول اشاره را حمل کنند کھ توسط شعلھ  یھشدار دھنده ا  لھی وس چی ھ
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 وسیلھ نقلیھ نمایش دستگاه ھای ھشدار دھنده ھنگام غیرفعال شدن     ■

  چراغ نیاز بھ    غیرفعال شود و زمانیکھ   شاھراه   بغل یا    شاھراه س مسافربری، تراکتور، تریلر، نیمھ تریلر یا تریلر قطبی در  ب   ، الری ھرگاه ھر  
 ، دستگاه ھای ھشدار دھنده زیر باید نمایش داده شوند:باشد   ھای روشن 

 
موتر ھا جریان    ترافیک   وسیلھ نقلیھ قرار داده شود کھ در آن جھت یک دستگاه ھشدار ھمانطور کھ قبال توضیح داده شد باید بالفاصلھ در سمت  

 پس دستگاه ھای ھشدار دھنده را بھ صورت زیر قرار دھید:دارد.  
 

 مرکز خط اشغال شده توسط وسیلھ نقلیھ ) در پشت وسیلھ نقلیھ در  شاھراه فوت در صورت تقسیم    ۲۰۰فوت (     ۱- ۱۰۰   ■
 در یک جھت) در مرکز ھمان خط   شاھراه فوت در جلوی وسیلھ نقلیھ (در صورت تقسیم    ۱- ۱۰۰    ■
 ترافیک   آمد   فوت، در جھت نزدیکترین   ۱۰حداقل    در سمت ترافیک وسیلھ نقلیھ   -   ۱  ■
 

ھشدار در آن جھت باید    اشاره موانع دیگر برای دید غیرفعال شود،  فوتی منحنی، تپھ یا    ۵۰۰ھرگاه ھر یک از وسایل نقلیھ فوق در فاصلھ  
 فوت از وسیلھ نقلیھ قرار داده شود تا بھ ترافیک نزدیک ھشدار داده شود.   ۵۰۰حداقل  

 
  سرخ   بیرق ھا غیرفعال شود در حالی کھ بھ وسایل ھشدار فوق الذکر نیازی نیست، راننده باید دو    سرک ھر گاه ھر یک از وسایل نقلیھ فوق در  

 فوتی از جلو و عقب وسیلھ نقلیھ نشان دھد. .   ۱۰۰یا در فاصلھ    خراب شده قرار دارد   را در خطی کھ وسیلھ نقلیھ 
 

ز فشرده را حمل می کند، یا ھر وسیلھ نقلیھ ای کھ از گاز فشرده بھ عنوان  یا گا   قابل سوختنھرگاه ھر وسیلھ نقلیھ موتوری کھ مواد منفجره، مایع  
منعکس کننده  یا    سرخ برقی    چراغ بادی سوخت استفاده می کند، در ھر زمان یا مکان ذکر شده در باال غیرفعال شود، راننده باید فوراً یک  

قابل حمل در    سرخ   منعکس کننده یا    سرخ برقی    چراغ ، یک  قابل حمل اضطراری را در سمت ترافیک نمایش دھد. از وسیلھ نقلیھ   سرخ 
در مرکز خط ترافیکی کھ    وسیلھ نقلیھ فوت در عقب    ۱۰۰قابل حمل در    سرخ   منعکس کننده یا    سرخ برقی    چراغ فوت جلو و یک    ۱۰۰

 اشغال کرده است.   خراب شده وسیلھ نقلیھ  
 

ھای تولید شده توسط شعلھ نباید بھ عنوان وسایل ھشدار دھنده برای وسایل نقلیھ حمل کننده مواد منفجره، مایعات قابل    اشاره ھا، فیوزھا یا    فلیر 
 کنند استفاده شود   یا گازھای فشرده یا وسایل نقلیھ ای کھ از گاز فشرده بھ عنوان سوخت استفاده می   سوختن 

. 
 
 

 م سرعت کوسایل نقلیھ     ■
آالت سرک    ، یا ماشینات، وسیلھ نقلیھ حیوانکھ آھستھ حرکت میکنند  ھر وسیلھ نقلیھ یا تجھیزات  

مایل در    ۲۵کمتر از    مایل در ساعت یا  ۲۵کھ معموالً با سرعت    سازی یا تعمیر و نگھداری 
ساعت کار می کنند، باید نشانی را در قسمت عقب وسیلھ نقلیھ ھمانطور کھ در زیر توضیح  

آالتی کھ در  . ماشین سرک  ه است، نشان دھند، بھ جز برای ساخت و ساز یا تعمیرداده شد
دار یا عالئم ھشدار  بیرق  کنند و توسط  کار ساخت و ساز یا تعمیر و نگھداری واقعی کار می

 شوند. محافظت می
 

اید  اینچ در ارتفاع است. مثلث ب  ۱۴و    ۱۴نارنجی فلورسنت با پایھ  -این نشان مثلثی بھ رنگ زرد
بازتابنده بھ عرض یک و سھ چھارم اینچ داشتھ باشد و در    سرخحاشیھ ای با نوارھای  

 نصب شود.   سرکمرکز عقب وسیلھ نقلیھ در ارتفاع سھ تا پنج فوتی باالی  
 

ترک    دیگر  وسایل نقلیھ عبوری   بھ، مسیری را برای سبقت گرفتن  کھ آھستھ حرکت میکنند  دو خطھ، وقتی وسیلھ نقلیھ    شاھراه در یک  
تا بھ وسایل نقلیھ    خود را گوشھ کند، با فضای کافی برای حضور،  محفوظباید در اولین فرصت    کم سرعت نمی کند، وسیلھ نقلیھ  

 . کھ عبور کند  دیگر اجازه دھد
 
 
 
 
 

 تمام سطوح شیشھ ای را تمیز کنید  ◄
 

 ببینید. در اینجا مواردی وجود دارد کھ می توانید برای کمک انجام دھید:  یا شفاف  حاضو ھا  ھا، شیشھ جلو و آینھ کلکینمھم است کھ بتوانید از طریق 
 

  دستمالیک می کند. پاک کننده مایع و  مشکل چراغ ھای جلو روی شیشھ جلوی کثیف، دید را  نور یا آفتابشیشھ جلو را تمیز نگھ دارید. نور    ■
 کنید.  پاکخود را   موترداشتھ باشید تا بتوانید ھر زمان کھ الزم بود شیشھ جلوی  خود   ھمراه یک صافی کاغذی یا 

 ممکن است بھ زیر صفر برسد استفاده کنید.  درجھ حرارتشیشھ شوی خود را پر نگھ دارید. از شستشوی ضد یخ در مناطقی کھ  بوتل  ■
  روی شیشھ داخلیباعث غبار بر  ز نگھ دارید، بھ خصوص اگر کسی در وسیلھ نقلیھ سیگار کشیده است. سیگارداخل شیشھ ھای خود را تمی   ■

 میشود. 
 کنید. و پاک  برف، یخ یا یخ زدگی را از تمام پنجره ھا پاک کنید. قبل از رانندگی جلو، پھلوھا و پشت را تمیز  ■
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 . آنھا می توانند دید شما را مسدود کنند. نچسپانید جلوعکس  شیشھبر روی اشیا را از آینھ آویزان نکنید و   ■
 درصد کاھش دھد.  ۵۰نور را تا و چراغ ھای عقب را تمیز نگھ دارید. کثیفی روی لنزھا می تواند  بریکچراغ ھای جلو، پشتیبان،   ■
 
 

 ینھ ھا را تنظیم کنید آ و   چوکی ◄
 

 و آینھ ھای خود را چک کنید. بسیاری از وسایل نقلیھ دارای چندین راننده با اندازه ھای مختلف ھستند. چوکی ھمیشھ قبل از شروع بھ رانندگی باید 
 

را    چوکیید. استفاده کن  چوکی ح ببینید. در صورت لزوم از بالشتک  اضو را  سرکخود را طوری تنظیم کنید کھ بھ اندازه کافی بلند باشید تا   چوکی  ■
 کنید.  رانندگیآنقدر بھ جلو حرکت ندھید کھ نتوانید بھ راحتی 

عقب را با آینھ دید عقب و بھ طرفین با آینھ ھای جانبی ببینید. یک تنظیم خوب    شیشھآینھ دید عقب و آینھ بغل خود را تنظیم کنید. شما باید بتوانید   ■
 خود را ببینید. موترنظیم کنید کھ وقتی کمی بھ جلو خم می شوید، بتوانید کناره برای آینھ ھای جانبی این است کھ آنھا را طوری ت 

 اگر آینھ روز/شب دارید، مطمئن شوید کھ برای زمانی کھ در حال رانندگی ھستید تنظیم شده باشد.   ■
ی تنظیم شوند کھ پشتی سر با پشت سر  در صورت برخورد از پشت طراحی شده اند. آنھا باید طور از ضربھ  تکیھ گاه ھای سر برای جلوگیری  ■

 تماس پیدا کند. 
 

 مورد نیاز است   محافظتیکمربند  ◄
 

(MCA 61-9-419; 61-13-103) 
 

وسیلھ نقلیھ موتوری را رانندگی کند، مگر اینکھ ھر یک از سرنشینان کمربند    مونتانا تواند در ھیچ شخصی نمی 
مسئولیتی را بر عھده راننده می گذارد تا مطمئن شود   مونتاناقانون   بھ درستی تنظیم شده و بستھ باشند.  محافظتی

راننده ای کھ قانون  کودک قرار دارد.  محافظتی چوکی در   اطفال  یا کمربند خود را بستھ کھ ھر سرنشین بھ درستی 
 ر جریمھ می شود. دال   ۲۰ند را نقض ک

 
. قبل از حرکت، ھمیشھ کمربند  کمربند محافظتی را ببندیدحتی در سفرھای کوتاه با سرعت کم،  - در ھر سفر، ھر بار 

کودک استفاده   چوکی یا   محافظتیخود را ببندید و مطمئن شوید کھ ھمھ مسافران شما ھمیشھ از کمربند  محافظتی 
 را قفل کنید.   موترھای وازه می کنند. ھمچنین بھ یاد داشتھ باشید کھ در

 
ھستید   برای شما و مسافرانتان ضروری است. مطالعات نشان داده است کھ اگر در تصادف محافظتیاستفاده از کمربند 
استفاده می کنید، احتمال آسیب دیدگی یا کشتھ شدن شما بسیار کاھش می یابد. یک کلیک   محافظتیو از کمربند 

 سریع تمام چیزی است کھ برای نجات زندگی و ترویج عادات نجات دھنده زندگی الزم است. 
 

 مونتاناوزارت حمل و نقل  Buckle Up Montanaاز وب سایت  محافظتیدر اینجا دالیل بیشتری برای بستن کمربند 
 آورده شده است: 

نبستھ است، تجربھ ای مشابھ سقوط از   محافظتیمایل در ساعت، فردی کھ در تصادف کمربند  ۳۰تنھا با سرعت   ■
 طبقھ یا برخورد فیل سھ و نیم تنی دارد.   ۳یک ساختمان 

برخورد وسیلھ نقلیھ. برخورد انسان؛ و برخورد داخلی (درون بدن  در واقع سھ تصادف در ھر تصادف وجود دارد:   ■
 شما). 

ممکن  کمربندبدون   جسم ھای خود را در تصادف نبندید، تنھا شما نیستید کھ صدمھ می بینید.   محافظتیاگر کمربند   ■
است بھ شدت بھ افراد دیگری کھ در ھمان وسیلھ نقلیھ ھستند برخورد کنند و بھ شدت آسیب ببینند یا حتی کشتھ  

 شوند. 
برای بسیاری از آسیب ھای جدی، اولین ساعت مراقبت حیاتی است. با این حال، زمان پاسخگویی در مناطق    ■

ھا بھ موقع بھ شما   EMTتر است. اگر بھ شدت آسیب دیدید، آیا روستایی بھ دلیل عواملی مانند فاصلھ و جغرافیا بیش
بھ شما   EMT، احتمال کمتری دارد کھ دچار آسیب جدی شوید و تا زمانی کھ کمربند خود را ببندیدمی رسند؟ اگر 

 برسد، شانس بیشتری برای زنده ماندن خواھید داشت. 
 
 
 

) تنھا بخشی از کل سیستم حفاظت از  Air bagsکیسھ ھای ھوا (
کمربند محافظتی  سرنشین ھستند. اگر وسیلھ نقلیھ شما دارای سیستم 

دو قسمتی است، ھم کمربند دورکمر و ھم کمربند شانھ ھر دو را  
 .ببندید 

پوشیدن ھر یک از این قسمت ھا بھ تنھایی محافظت شما را تا حد  
اگر کمربند شانھ ای خودکار دارید، کمربند   زیادی کاھش می دھد.

کمر خود را نیز ببندید بزنید. در غیر این صورت، در یک  
برخورد ممکن است از کمربند خارج شوید و صدمھ دیده یا کشتھ  

شوید. 

 ح،یاستفاده صح 
استفاده نادرست از 

 محافظتی کمربند 

 بلی 

 نخیر 

 نخیر 

 نخیر 

 نخیر 
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 عبارتند از:  محافظتی قانون کمربند  استثناھا

 
 ساختھ شده باشد.  ۱۹۶۸جنوری  ۱قبل از   موتراگر   ■
 نیست.  محافظتیقادر بھ بستن کمربند   داکتریداشتھ باشد مبنی بر اینکھ بھ دالیل  داکتر اگر سرنشینی اظھارنامھ ای کتبی از   ■
یی کھ عمدتاً برای حمل و نقل افراد یا اموال تعیین موتربھ عنوان تجھیزات ویژه سیار است ( الیسنس  وسیلھ نقلیھ ای ھستید کھ دارای  رانندهاگر   ■

یا ماشین آالت تعمیر و نگھداری استفاده  سرک ھا از جملھ تراکتورھای کشاورزی، ساخت و ساز شاھراه نشده یا استفاده نمی شود و تصادفاً در 
 قرار دارند.  MCA ۶۱-۱-۱۰۴کھ در شرایط عمومی، و سایر وسایل نقلیھ از این قبیل کانکریتحفر خندق ، میکسرھای دستگاه ھای می شود، 

کودک برای    محافظتی چوکیپوند مسافر یک وسیلھ نقلیھ موتوری باشد، آن وسیلھ نقلیھ موتوری باید بھ یک  ۶۰سالھ با وزن کمتر از   ۶اگر کودک   ■
 شود.  شاندهھر کودک داخل وسیلھ نقلیھ مجھز باشد و ھر کودک باید بھ درستی 

 MVDSE-1معاف شوید. بھ فرم  عدلیھ اگر در وظایف رسمی شغلی خود مکرر با وسیلھ نقلیھ موتوری توقف کنید، ممکن است توسط وزارت   ■
(https://dojmt.gov/driving/forms/)  .مراجعھ کنید 

 
 

 محدودیت ھای کودک مورد نیاز است  ◄
 

(MCA 61-9-419 & 61-9-420; 61-13-103) 
 

تر برای کودکان بزرگ  بوسترھای چوکی شوند. شانده  و کمربند شان بستھ  کودک  محافظتی چوکیپوند باید در   ۶۰و   ۶نوزادان و کودکان تا سن 
 .قد دارند ) ”9’4(اینچ ۴.۹است کھ کودکان حدود  ، کھ معموالً زمانیبستھ شده بتواندبھ درستی  موتر کھ کمربند شود تا زمانیتوصیھ می 

 
 .را قفل کنید موترفراموش نکنید کھ درھای 

 
  یا ایربگ  ی مجھز بھ کیسھ ھواموترجلویی  چوکیتنھا بخشی از کل سیستم حفاظت از سرنشین ھستند. اگر کودکان باید در  یا ایربگ ھا کیسھ ھای ھوا 

  موتر شانھ  و کمربند کمربند با استفاده از سیستم بوستر چوکییا  موتر  محافظتیکودک با استفاده از سیستم کمربند  محافظتی چوکیسوار شوند، باید در 
در ھنگام تصادف از جلو  ایربگ فعال بھ عقب برگردد. این کار کودکان را برای محافظت از ایربگ باید تا حد امکان از  موتر چوکیمحکم شوند.  

  فعالایربگ رو بھ عقب را با  کار سیت . ھرگز نگھ می دارد و در عین حال از آنھا در برابر برخوردھای جانبی، عقب و واژگونی محافظت می کند
 .عقب محکم شوند چوکی سال باید در   ۱۳سرنشین جلو قرار ندھید. در صورت امکان، کودکان زیر  چوکی روی 

 
مایل   ۳۰در تصادف  .کنید  فشار واردکودک   بر اگر ھنگام سوار شدن بر وسیلھ نقلیھ کودک خود را در آغوش بگیرید، می توانید در ھنگام تصادف

پوندی علیھ کودک تبدیل می شود. بھ ھمین دلیل است کھ برای ھر مسافر در یک وسیلھ نقلیھ   ۳۰۰۰ فشارپوندی بھ  ۱۰۰بزرگسال  در ساعت، یک
بستھ شود.  یا کار سیت  کودک  چوکی یا   محافظتیمھم است کھ بھ طور مستقل و بھ درستی با کمربند 
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  ۲پرسش ھای فصل  

 
 
 فوت بیبنید ( بھ دلیل برف، گرد، غبار و غیره) ضرورت میباشد.  ۵۰۰موتردر ھر زمانیکھ نمی توانید افراد یا موتر ھای دیگر را تا  . چراغ ھای ۱
 

 الف: زمانیکھ ترافیک زیاد باشد. 
 ب:در زمان تابستان

 بعد از طلوع آفتاب.  ۱/۲ساعت قبل از غروب آفتاب و  ۱/۲ج: 
 ساعت قبل از طلوغ آفتاب.*  ۱/۲بعد از غروب آفتاب و  ۱/۲د: 

 
 
 . یک سیستم لیک در موترشما میتواند: ۲
 

 تیل مصرف کند.  روغنالف: موتر شما بیشتر 
 ب:موتر شما بھ بردن  بھ مستری نیاز دارد. 
 ج: شما را در جریان رانندگی گنس میکند.* 

 د: باعث آتش گرفتن موتر شما میگردد. 
 
 
 موارد ذیل قابل دید باشد. . اشاره موتر شما باید در  ۳
 

 فوت   ۵۰۰الف:  
 فوت   ۲۵۰ب: 
 فوت*   ۳۰۰ج:  

 د: تنھا از طرف شب 
 
 
 
 
 

 
 
 



نشانھ ھا و اشاره عالئم،  -  3فصل   
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  عالئم، اشاره و نشانھ ھا  - 3فصل 
 

     باید آن را خوب بدانید.محفوظ شود. این زبانی است کھ برای رانندگی روی صحبت می ھای پیادهو نشانھ  اشارهدر عالئم،  سرک زبان 
عالئم را بر اساس شکل و رنگ آنھا بشناسید   ◄

 
نشان داده شده  ھر نوع عالمت دارای رنگ خاصی است کھ بھ شما کمک می کند تا عالمت را در یک نگاه تشخیص دھید. رنگ ھا در زیر  

  .است
باید انجام دھید. در   را  کار کنید و ھماناطاعت  و باید را شناسایی کنید عالمتنیز بھ شما کمک می کند تا عالمت ترافیکی عالوه بر رنگ، شکل 

شدید، ممکن است بتوانید فقط شکل یک عالمت را تشخیص دھید. برای رانندگان مھم است کھ ھم رنگ و ھم شکل   غبارشرایط دید ضعیف، مانند
 .را بشناسند  شاھراهھای  عالمت 

  نشوید   درا صفحات مکمل چند راھھ، عالئم و   ،قدمعالئم توقف و ت  یبرا -سرخ  
و بھ عنوان    ،یاز عالئم نظارت  ی ھا در برخسمبول   ای  عالئم ی اشتباه، برا راه   و

 شود.  ی استفاده م یالتی ا یو برخ  ی التی ا ن یب ر یمس ی از نشانگرھا یبخش

عالئم ھشدار دھنده (بھ جز عالئم موقت) و    یبرا نھی زم بھ عنوان رنگ  - زرد 
 شود   یاستفاده م کتب عالئم م 

  یحادثھ استفاده م ت یر یعالئم مد یبرا نھیزم  بھ عنوان رنگ -فلورسنت   گالبی
 شود 

عالئم ھشدار دھنده عابر    یبرا  نھیزم  بھ عنوان رنگ - سبز  - رسنت زرد فلو 
 د شو یاستفاده م  کتبو م بایسکل  اده،یپ

  یاز نشانگرھا یو برخ  ی اکثر عالئم نظارت یبرا  نھ یزمبھ عنوان رنگ  -  د یسف
  ی قھوه ا ، ی، سبز، آبسرخ  نھیزمعنوان رنگ افسانھ در عالئم با  و بھ   ر،یمس

 شود.  ی استفاده م اهیو س 

  یموقت استفاده م  کی عالئم کنترل تراف یبرا نھی زمبھ عنوان رنگ  -  ی نارنج
 شود 

افسانھ   یو برا   یو اطالعات یی عالئم راھنما ی برا  نھیزمبھ عنوان رنگ   -سبز  
 .شود ی در عالئم مقررات مجاز و پارک استفاده م

 

افسانھ در   ی و اطالعات و برا  ییعالئم راھنما   یبرا نھیزم  بھ عنوان رنگ -  یآب
 شود.  یمورد مقررات مجاز و عالئم پارک استفاده م 

و اطالعات مربوط بھ    ییعالئم راھنما  یبرا نھیزم  بھ عنوان رنگ -  یقھوه ا
 رد یگ ی مورد استفاده قرار م ی فرھنگ ای  ی حینقاط تفر

سرعت در شب و   تی طرفھ، محدود ک ی ی برا نھیزمبھ عنوان رنگ   -  اه یس
  د،یسف  یھانھ یو بھ عنوان رنگ افسانھ در عالئم با زم  ،الری  یعالئم نظارت
 . شودی فلورسنت و سبز زرد فلورسنت استفاده م گالبی ،یزرد، نارنج
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  عالئم، اشاره و نشانھ ھای سرک ھا  ◄
ی  ایاالت متحده در حال حرکت بھ سمت یک سیستم بین المللی از دستگاه ھای کنترل ترافیک است کھ بر تصویر و عالیم سمبولیک بھ جای پیام ھا

 تحریری تأکید می کند 
 

این عالئم جدید را بھ ھمراه نمونھ ھای آنھا خواھید دید کھ برخی از آنھا برای مدتی مورد استفاده قرار   توضیح داده شده و شما صفحات بعدیدر 
 .شوند بدیلت  بازسازی ھای قدیمی بھ دلیل تعمیر یا عالمت ھای جدید تنھا زمانی انجام می شود کھ در عالمت  خواھند گرفت. تغییرات

 
بدون تردید این   برای ھمھ رانندگان ضروری است. شما باید بتوانیدسرک ھا خط کشی و نشانھ ھای ترافیکی سرک ھا  عالئم، اشاره،امل از آگاھی ک

 .نشانھ ھا را بشناسید و اطاعت کنید
 

ھای ما برای اطالع رسانی، ھشدار و تنظیم مقررات بھ رانندگان قرار   شاھراهدر  عالئم، اشاره، نشانھ ھای ترافیکی سرک ھا و خط کشی سرک ھا 
 . متخلفان دستگیر خواھند شد  ؛داده شده است. باید از آنھا اطاعت کرد

 
 ھستند معلوماتی، ھشدار دھنده و تنظیمی راھنماینشانھ ھای و رانندگی بر اساس عملکرد طبقھ بندی می شوند. آنھا ترافیکی انواع عالئم 

 
 یم عال   ■
 

 چھارراھیکنترل ترافیک  عالئم
در این  کھ  کھ اعمال یا حرکات خاصی را ممنوع می کنند، ھستند ھا ممکن است خطرناک باشند. وسایل کنترل ترافیک مانند عالئمی چھارراھی 

 بخش نشان داده شده است. 
 

 ھمیشھ معنی دارد  سرخ کمک می کند. بھ یاد داشتھ باشید:  امنیت ھا بھ افزایش  چھارراھیاین عالئم با کنترل جریان ترافیک از طریق 
 . راه را اشتباه گرفتید ، وارد نشوید، یاراه بدھیدتوقف کنید، 

 
است. این بدان معناست کھ شما باید قبل از   طرفھ راھنمایی و رانندگی ھشت   عالمتتنھا   )STOP( عالمت توقف 

شما است و بھ شما یک   اندازه کافی نزدیک بھ ترافیک کھ بھ بھ طور کامل توقف کنید و بھ  پیشروی چھارراھی ورود بھ 
 وقف کنید. وجود دارد، قبل از ورود بھ آن ت خط کشی بخاطر عبور پیاده . اگر خطر فوری است راه بدھید

 توقف 

 

 
بھ تمام وسایل نقلیھ در مسیر  راه دادن بھ معنای کاھش سرعت تا سرعت معقول و   ) YIELD(  راه دادن عالمت
 است. حق اول دارد  کھ داخل شده و  عبوری

 راه دادن 

 

 
 

وسایل نقلیھ    وبھیک طرفھ   سرک پیش رو یک   سرکبھ این معنی است کھ   ) DO NOT ENTERوارد نشوید ( مربع
 .اجازه نیست کھ وارد شوید

 وارد نشوید
سیاه می بینید، بھ   سمبولیا  تیرروی یک  سرخ  خط و یک عالمت   سرخ را ممنوع می کند. وقتی عالمتی با یک دایره   اعمالعالئم زیر برخی از  

 .این معنی است کھ ھر کاری نشان داده شده را انجام ندھید.
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 www.dojmt.gov/driving مونتاناھنمای راننده ارکتابچھ  24
 

 

 

 یا نظارتی  عالئم تنظیم کننده
  داده شده نمونھ عالئم زیر بھ شما می گوید کھ چھ کاری انجام دھید. آنھا حداکثر سرعت راننده یا سایر اقدامات مورد نیاز را نشان می دھند. عالئم نشان

ھای  سمبول در حال استفاده ھستند. عالئم تنظیمی مستطیل شکل با کلمات یا  وجود دارد کھ  ھایی از عالئم تنظیمی ھستند، اما تعداد بیشتری از این عالئم
 نظارتی را رعایت کنید.  تنظیمی/ سیاه در زمینھ سفید ھستند. شما باید قوانین مربوط بھ تمام عالئم

 

 

 

 
 

 عبور ممنوع 
نباید از ھیچ  تا   این منطقھ ھستید،  زمانی کھ در 

ای کھ در ھمان جھتی ھستید عبور   نقلیھ  وسیلھ 
 کنید. 

 وارد نشوید 
 سرک پیش رو یک سرک یک طرفھ یا

 .ورود تمام وسایل نقلیھ ممنوع است 

 با احتیاط عبور کنید 
پس از عبور از این عالمت، مجدداً اجازه  

احتیاط عبور  دارید کھ از سایر وسایل نقلیھ با 
 کنید.

 

 

 

 

 

 
 دور زدن ممنوع 

در این تقاطع/چھارراھی نمی توانید برای  
 رفتن در جھت مخالف دور بخورید. 

 گردش بھ چپ ممنوع 
در این تقاطع/چھارراھی نباید بھ چپ دور  

 بخورید. 

 بھ سمت راست حرکت کنید 
ترافیک باید بھ سمت راست  

 نگھ داشتھ شود 

 

 

 

 

 

 محدودیت سرعت 

دھنده حداکثر محدودیت سرعتی است کھ  این نشان
از جایی کھ این عالمت نصب   سرکتوانید در می

نصب   شده است تا زمانی کھ عالمت سرعت دیگری 
در شب محدود   دید چون کھ ، حرکت کنید. هدش

باشد  نیز محدوداست، سرعت شما ممکن   
 

 محدودیت سرعت در پیش رو  منطقھ با 
حال نزدیک شدن بھ منطقھ ای ھستید کھ  شما در 

 محدودیت سرعت کاھش یافتھ ایجاد شده است. 

 

 
 

 عالئم ھشدار دھنده 
ط زیاد رانندگی  عالئم ھشدار دھنده سیاه و زرد ھستند. از این عالئم برای ھشدار دادن بھ شرایط خطرناک پیش رو استفاده می شود، جایی کھ باید با احتیا

نده راھنمایی و  کنید. عالئم ھشدار دھنده معموال الماسی شکل ھستند. با این حال، عالمت "تقاطع راه آھن جلوتر" گرد است. این تنھا عالمت گرد ھشدار دھ
رانندگی است. عالئم ھشدار دھنده مختلفی وجود دارد کھ ھمھ آنھا در اینجا نشان داده نشده اند: 
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 چھارراھی/تقاطع 

چھارراھی در پیشرو  یک 
است. مواظب ورد موتر  

 .ھا باشید

 
  پر پیچ و خم  سرک 

پیش رو پر پیچ و   سرک 
خم با یک سری پیچ یا پیچ  

 است. 

 
 Tتقاطع  

شما نمی توانید مستقیم بھ  
ھم   سرکبروید.  پیش رو 

بھ راست و ھم بھ چپ  
 میپیچد.

 
  فرعی (زاویھ دار) سرک 

  پیش رو فرعی   سرکیک 
است کھ با زاویھ وارد  

 .می شود شاھراه

 
 فرعی  سرک 

پیش  فرعی   سرکیک 
است کھ از سمت   رو

می   شاھراه راست وارد 
 شود. 

 

 
 پیچ تند بھ راست 

پیش رو یک   سرک در   
پیچ تند بھ سمت راست  

 وجود دارد. 

 

 
 گردش تند بھ چپ و راست 

پیش رو بھ شدت بھ   سرک 
چپ و سپس راست می  

 پیچد.

 

 
منحنی ھای راست و  

 چپ
پیش رو بھ سمت   سرک 

راست و سپس چپ منحنی  
 می شود. 

 

 
 تقاطع راه آھن 

یک گذرگاه راه آھن در  
 وجود دارد.  پیش رو 

 

 
 پل باریک 

ای   سرک پل پیش رو از 
کھ در آن ھستید باریک  

جا برای   اما تر است. 
 عبور وجود دارد. 

 

 
  است مکتب در پیشرو 

سرعت خود را کم کنید و  
ھمیشھ مراقب کودکان  

 باشید.

 

 
  جغل   ریگ یا 

ریگ  پیش رو با  شاھراه
    یا جغل یا سنگریزه

 پوشیده شده است. 

 

 
 یک راه پل 

رو جایی برای  در پل پیش  
یا عبور از   روبرو شدن

دیگری وجود   الری یا موتر
 ندارد. 

 

 
 محدوده گلھ گاو  

وجود    دیوارر جایی کھ د
ندارد، ممکن است گاو و  

 باشند.  شاھراهاسب در  

 

 
  باریک می شود سرک 
پیش رو بھ پھنای   سرک 
ای کھ در آن ھستید   سرک 

  جا برای   اما نیست. 
و عبور جود  روبرو شدن 

      دارد.
 

 
زدگی  یخ سرک   

استفاده   زمانی  عالمت  این 
یخبندان   سرکمی شود کھ  

 .و خطرناک باشد  

 

 
 پل باریک 

پل پیش رو ممکن است  
  الریبا  روبرو شدن برای

یا عبور از آن بسیار باریک  
 باشد. شما باید مراقب باشید. 

 

 
بس مکتب  ایستگاه 

 است  رپیش رو 
بھ شما ھشدار   عالمت این

ایستگاه   می دھد کھ یک 
بس مکتب در پیش رور  

شوع  . از ھمین االن است
 بھ  کم کردن سرعت کنید

 
 توقف است تر وجل

وجود دارد.    پیش روایست در  عالمت
 از ھمین االن کند کردن را شروع کنید.

منحنی سمت راست (با  
 نشانگر سرعت مطمئن) 
یک منحنی سمت راست  

وجود دارد.    پیش رودر 
یک سرعت مطمئن 

پیشنھادی برای منحنی  
ممکن است درست در  

 زیر عالمت ظاھر شود. 
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در    مکتب  راه عبور 

 است  رو   پیش
راه عبور  شما بھ  
 نزدیک میشوید  مکتب

سرعت خود را کم کنید و  
ھمیشھ مراقب کودکان  

 باشید.

 عبور مکتب راه 
در این نقطھ   مکتباطفال 

عبور می کنند.   سرکاز 
اگر عابران پیاده منتظر  
عبور ھستند، باید توقف  

 کنید.

محل عبور عابر  
 پیاده 

باشید کھ   افرادی  مراقب 
از مسیر شما عبور می  
کنند. سرعت خود را کم  
 کنید و آماده توقف باشید. 

پایین  ترخیص   
فاصلھ پایین  پل ھوای 

اگر وسیلھ نقلیھ   دارد
شما برای عبور از زیر  

آن خیلی بلند است،  
 ادامھ ندھید. 

 تپھ
است.  رو پیش  سراشیب در

ھای خود را چک  بریک 
کم   ممکن است سرعت  کنید

 کنید.

 

 
•  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

• 

 

 

 

 

 

 
آغاز    تقسیم شده شاھراه

 می شود 
پیش  یا جداکننده میانھ یک 
  سرکرا بھ دو  شاھراه  رو

تقسیم می کند و ھر  جداگانھ 
یک طرفھ است.   سرک 

 سمت راست نگھ دارید. 

تقسیم شده بھ   شاھراه
 پایان می رسد 

پیش رو بھ یک   شاھراه
تبدیل می شود کھ   سرک 

در ھر دو جھت   موتر ھا
. سمت  در حرکت است 

 راست نگھ دارید. 

  ی کوھی آھوھاعبور 
  اغلبآھوھای کوھی 

این   شاھراه از  اوقات 
منطقھ عبور می  

. اگر  یدباشمواظب کنند.
آھو دیدید سرعت خود را  

 کم کنید.

 عبور گاو 
  اوقات اغلب  شاھراه یک 

مزرعھ را از ھم جدا می  
کند. این عالمت نقطھ ای  
را نشان می دھد کھ سھام  

از یک منطقھ بھ منطقھ  
 می شود.  بردهدیگر 

 درسرک تر  ش لغز
بھ طور   سرک پختھ
کھ تر  ھنگام  غیرمعمولی

 .لغزنده است ترباشد 
سرعت خود را کاھش  

 بریک نگیرید محکمدھید؛ 
یا بھ طور ناگھانی جھت را  
  تغییر دھید. فاصلھ بین وسیلھ

پیش  نقلیھ خود و وسیلھ نقلیھ 
 .یی را افزایش دھیدرو
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 عالئم ساخت و ساز و نگھداری 
 رانندگان یا عابران پیاده استفاده می شود دستگاه ھای مختلف کنترل ترافیک در مناطق کار ساخت و ساز و نگھداری برای ھدایت 

 .را تامین کند شاھراه کارگران   محافظت با خیال راحت از منطقھ کار عبور کرده و 
 

.  کھ بیرق در دست دارن، لولھ ھا، تابلوھای فلش چشمک زن و افراد میلھ مخروط مانندھا، بیلروسایل کنترل ترافیک عبارتند از: عالئم، موانع،  معموال
 .نارنجی رنگ اصلی این وسایل است

 عالئم •
در   عالئمبرای اطالع رانندگان از شرایط غیرعادی یا خطرناک در یا نزدیک مناطق کار استفاده می شود. بیشتر ترمیم عالئم ساخت و ساز و تعمیر و 

پیش رو در حال تعمیر است، با احتیاط نزدیک شوید. ھمچنین،  شاھراهد. چند عالمت مستطیلی ھستند. آنھا ھشدار می دھند  محل کار الماسی شکل ھستن 
 .زنان و مردانی در حال کار ھستند

 
کھ با آگاه   شخصی رعالوه از سرعت درج شده در مناطق ساختمانی و کاری تخلف است. جریمھ تخلف از منطقھ کاری دو برابر است. ب  تخطی کردن 

  قصدا  اشخاص یا اموال را بھ خطر بیندازد، یا اگر شخصی شود و   شاھراه داخل  منطقھ ساخت و ساز  وسیلھ نقلیھ موتوری  با سھل انگاری  از یا  است
 و مجازات آن مانند رانندگی بی احتیاطی است.  تخطی قانون شده مرتکب بھ آن ضربھ بزند،  ترافیک را بردارد، نادیده بگیرد یا وسیلھ کنترل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خط سیر را منحرف کردن 

 دستگاه ھا  •
خطرناک  وسایلی ھستند کھ برای ھشدار بھ رانندگان از شرایط غیرمعمول یا   ھا بھ طور معمولی ھا و لولھ ھا، مخروط ھای عمودی، بیلر موانع، پانل

این دستگاه ھا اغلب مجھز بھ چراغ   . در شب شونددر منطقھ کار استفاده می   محفوظ ھدایت رانندگان برای  بھ  وسرک ھا  و  شاھراه در مناطق کار 
 ھای چشمک زن یا ثابت ھستند. 

 
 
 

رو بھ پایین منحرف   عالئم  راننده را بھ سمتی ھدایت می کند کھ ترافیک باید بھ آن سمت عبور کند.   ، روی مانع یا پانل عمودی  قاطع دو زاویھ   عالئم 
 . است چپ   سمت بھ  حرکت  معنای  بھ سمت چپمنحرف  عالئمبھ سمت راست بھ این معنی است کھ راننده باید بھ سمت راست حرکت کند. برعکس، 

 
 

Bear Left 
  دیحرکت کن چپبھ سمت 

 
 

Bear Right 
دیبھ سمت راست حرکت کن  

 سرک بستھ است 
نید را منحرف ک  ری خط س   

 خطھ  کی  سرک  ھ خط کی پل  فوت  ۱۰۰۰ انحراف 
 فوت  ۱۰۰۰

  سرک  ریتعم
 در جلو 

 بستھ سرک 
 فوت  ۱۰۰۰
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 با تیر ھای چراغ دار پنل ھا •  
ممکن است در مناطق کاری ھم در روز و ھم در شب برای ھدایت رانندگان بھ  تیر ھای چراغ دار مسلسل فلش چشمک زن یا بزرگ   صفحھ ھای 

 بستھ است.  پیش رو سرک دھد کھ بخشی از  آگاھی خطوط ترافیکی خاص استفاده شود و بھ آنھا 

  
 
 

 کارگران کھ با خود بیرق دارند • 
،  واسکتداران  بیرقمی شوند.  مقرربرای توقف، کاھش سرعت یا ھدایت ترافیک در منطقھ  سرکو  شاھراهداران اغلب در مناطق کار   بیرق 

 .رنگ یا پاروھای آھستھ برای ھدایت ترافیک در مناطق کاری استفاده می کنند.  سرخھای  بیرقنارنجی می پوشند و از  جمپریا  بلوز/پیراھن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منطقھ ساخت و ساز   ◄
 

حمل و نقل،  دیپارتمنت . محدودیت سرعت استاندارد در مناطق ساختمانی یا کاری وجود ندارد. جریمھ ھای رانندگی در مناطق کاری دو برابر می شود
 .خصوصی یک محدودیت سرعت خاص برای ھر منطقھ تعیین می کند  قراردادی ھاییا خدماتی مقامات محلی، شرکت 

 
بھ گونھ ای رانندگی کنید کھ افراد یا اموال را بھ خطر   شاھراهر یک منطقھ ساخت و ساز اگر شما آگاھانھ یا سھل انگارانھ یک وسیلھ نقلیھ موتوری را د

یک   بھ داً بھ یک دستگاه کنترل ترافیک ضربھ بزنید، ممکن است بھ خطر بی احتیاطیقصکنترل ترافیک را بردارید، نادیده بگیرید، یا اسباب بیندازید، یا 
متھم شوید.  شاھراه کارگر 

موتر ھا 
 توقف کند 

موتر ھا 
کند  حرکت  

 یا 

 یا 

 توقف 

 آھستھ 
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  استانداردھای محافظتی ساحھ مکتب  ◄
باعث   مکتبدر تمام ساعات ایجاد کنید. ازدحام ترافیک در زمان تحویل و ترک  مکتب عادت کنترل سرعت و کاھش سرعت خود را در نزدیکی ھر 

اجتناب کنید.   مکتب ساحھ می شود. مسیری را برنامھ ریزی کنید کھ در صورت امکان از  نزدیک ھای  سرک افزایش سردرگمی در پارکینگ ھا و 
و تمایل    خوردی جسامتسواران کودک خطرناک است زیرا کودکان بھ دلیل   بایسکلبا عابران پیاده و  حواس پراگنده  اختالط رانندگی با سرعت زیاد یا

 وند. بھ رفتارھای غیرقابل پیش بینی بھ سختی دیده می ش 
 

ھا ھرجا  ھا و پارکینگسرک کنند، بنابراین از گیرند یا آن را درک نمیروند اغلب کنترل ترافیک را نادیده می می  مکتببھ  بایسکلکودکانی کھ پیاده یا با 
ان نیاز دارند تا توانایی قضاوت  . کودکان بھ زمبینند نمیمناسب یا حق تقدم را  فاصلھ ھا  سرک کنند. آنھا اغلب ھنگام عبور از کھ راحت باشد عبور می 

قادر بھ توقف است در حالی کھ در واقع نمی   موتر دقیق سرعت و مسافت ترافیک روبرو را توسعھ دھند. کودکان خردسال ممکن است فکر کنند کھ 
 ببیند.  تواند. ھمچنین، کودکان ممکن است فکر کنند کھ اگر بتوانند راننده ای را ببینند، راننده می تواند آنھا را

 
 سرعت خود را کاھش دھید  مکتب ساحھ برای   •
 )(MCA 61-8-310مایل در ساعت باشد  ۱۵ممکن است کمتر از  مکتب سرعت ساحھ ھایمحدودیت   •
 و پارک ھا باشید   کاتبروز مراقب کودکان نزدیک م شب یا در •
 کنید ومنتظر باشید تا رد شوند توقف عابران پیاده در تقاطع ھا و چھارراھی  برای •
 

 مکتب  ساحھ  ■
را در بر می   مکتب  مالکیتشروع می شود و محوطھ دانشگاه و  مکتباست کھ از درب ورودی  مکتبای در نزدیکی ساحھ بھ معنای   مکتبساحھ 

  برای آن کھ توسط مقامات محلی تعیین شده است و مکتب ک ھای اطراف و بھ تعداد بال مکتب  نزدیکھایی است کھ مستقیماً در  سرکگیرد و شامل  
 را ببینید.   MCA 61-1-101 (68). کند سرعت خاصی تعیین می

 
 مکتب  گذرگاه ھای   ■

 وجود داشتھ باشد یا نباشد   مکتب. ممکن است گذرگاه  راه بدھند  عابران پیاده   برای   مکتبھای  رانندگان باید ھمیشھ در گذرگاه 
عبور توقف کنند تا سایر رانندگان نیز بتوانند عابران پیاده را    گذرگاه   . رانندگان باید قبل ازکنند  کمک  بھ عبور محفوظ عابر پیاده نگھبانان  

 ببینند. 
 

کھ شاگردان را    مکتب  نگھبان  ی پیش روعبور می کنند، یا از    سرکای کھ از یک    مکتب  شاگردان  بین قطاری رانندگان نمی توانند از  
دایت می کند و در حالی کھ نگھبان گذرگاه عالمت  ھ  سرککودکان را در عرض  قطاری  عبور کنند، در حالی کھ نگھبان    رھنمای میکند

 را ببینید.   MCA 61-8-502.  با خود داردرا  توقف  رسمی  
 

 مکتب محدودیت سرعت   ■
  تعین  شده یا مکان ھایی ھستند کھ سرعت کاھش یافتھ توسط مقامات محلی  اعالننشان دھنده سرعت ھای    مکتبعالئم محدودیت سرعت  

 شده است. 
 را ببینید.   MCA 61-8-310(1)(d)باشید.    است  نشانگر تغییرات محدودیت سرعت  کھ  شمک زنمراقب عالئم، نشانھ ھا، و/یا چراغ ھای چ 

 
 پارکینگ و توقف   ■

و دید رانندگان و عابران پیاده توسط وسایل نقلیھ پارک شده یا منتظر، باز  سرک ھا  گیری از مسدود کردن  جلو ممکن است از عالئم برای  
 استفاده شود.   مکتب  ساحھو افزایش دید    مکتبس  ببارگیری    ساحھنگھ داشتن  

 
 مکاتب دو برابر شدن جریمھ در   ■

در    مکاتب  ساحھمی کند. جریمھ ھا در تمام    جراا  مکتب  ساحھسختگیرانھ را در مورد نقض سرعت در یا نزدیک    پالیسییک    مونتاناقانون  
دو برابر می شود.   مونتاناسراسر  
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  استانداردھای محافظتی ساحھ مکتب ◄
استفاده می شود. سیگنال   راھرو میانی بالک ھای و  چھارراھی/برای کنترل رانندگان وسایل نقلیھ و عابران پیاده در برخی از تقاطع ھا ترافیکیاز عالئم 

می شوند. بھ طور کلی، اگر یک سیگنال کار نمی کند، ھمانطور کھ اگر عالئم   مصروفھای  سرک ھا با تعیین حق تقدم باعث حرکت بھتر ترافیک در 
راننده ای کھ اول توقف می کند باید اول برود. با این حال، محتاط باشید و مطمئن    این است ادب  شرطتوقف در ھمھ جھات وجود داشت، توقف کنید.

 است.  محفوظ  حرکتمی رسید، ادامھ  ی چھارراھاولین وسیلھ نقلیھ ای ھستید کھ بھ  اگرچھ باشید کھ 
 

 عالئم عابر پیاده   ■
عابران پیاده ھستند. ھنگام استفاده، عابران پیاده باید بھ جای چراغ ھای   خاصاینھا عالئم توقف و حرکت  

  بھ معنی پیاده رفتنWALKسبز از این عالئم اطاعت کنند. عابران پیاده رو بھ سیگنال  -زرد-سرخراھنمایی  
راه (  DON’T WALKعبور کنند. اگر سیگنال    سرکممکن است از حاشیھ یا پیاده رو شروع کنند تا از  

نشان داده یا چشمک می زند، عابران پیاده باید قبل از شروع بھ عبور از تقاطع منتظر بمانند تا سیگنال  نروید)  
WALK    ظاھر شود. عابران پیاده کھ در خط عابر پیاده ھستند کھ سیگنالDON’T WALK    شروع بھ

اه نروید. شکل سفید  ادامھ دھند. یک دست نارنجی باال بھ معنای ر  سرکچشمک زدن می کند باید بھ عبور از  
 عابر پیاده بھ معنای راه رفتن است. 

 عالئم وسایل نقلیھ ■
 

 
 

 

ثابت بھ معنای "توقف" است. قبل از یک خط توقف در پیاده رو توقف کنید. اگر خط توقف وجود ندارد،   سرخ یک سیگنال 
قبل از ورود بھ نزدیکترین خط عابر پیاده یا قبل از ورود بھ تقاطع در صورت عدم وجود خط عابر توقف کنید. ھنگام  

ت راست بپیچید. شما می توانید بھ سمت راست  دو طرفھ، ممکن است پس از توقف با احتیاط بھ سم سرک ورود بھ یک 
بایسکل عابرین پیاده،  بھنچرخید. سرخبھ شما بگوید کھ در مقابل چراغ  پولیس یا افسر  عالمت بپیچید مگر اینکھ یک 

باشید. ھنگام ورود بھ یک   پیش رو سمت چپ، راست و در عابران پیاده  متوجھ راه بدھید.   سواران و ترافیک در تقاطع
. عابرانی  باشید متوجھ بھ چپ بپیچید.  سرخ یک طرفھ، می توانید پس از توقف برای چراغ   سرک طرفھ از یک    یک سرک 

 شوند مگر اینکھ سیگنال عابر پیاده خالف آن را راھنمایی کند.   سرکروبرو ھستند نباید وارد  سرخ کھ با چراغ  

 

 

 

باال را  . (اجازه حرکت در اشاره سرخثابت بھ معنای "توقف" است. توقف کنید و متوقف بمانید بھ استثنای  سرخ تیریک 
 ) کنید بررسی

 

 

 

،  پیش روست، و اربعدأ بھ ، یدبھ سمت چپ نگاه کن  شوید  توقفکامال مچشمک زن بھ معنای عالمت توقف است.  سرخ   اشاره
 .حرکت کنیدبودن  محفوظو در صورت  باشیدترافیک و عابران پیاده  متوجھ

 

 

شدن است. در مقابل    سرخ حال  در  اشارهشوید.  چھارراھییک سیگنال زرد ثابت بھ معنای "احتیاط" است. با احتیاط وارد 
توقف کنید. عابران پیاده کھ با چراغ زرد   محفوظنشوید مگر اینکھ خیلی نزدیک نباشید کھ  چھارراھی زرد ثابت وارد   چراغ

 حرکت کنند، مگر اینکھ سیگنال عابر پیاده خالف آن را راھنمایی کند.   سرکآن طرف روبرو ھستند نباید از 

 

 

 
" در حال پایان یا توقف است. وسایل نقلیھ ای کھ  محفوظزرد ثابت بھ این معنی است کھ زمان انجام یک چرخش " تیریک 

باشد، آماده   سرخبا چراغ سبز یا  تیربعدی، کھ می تواند یک اشاره را خالی کنند. برای اطاعت از  چھارراھیمی پیچند باید 
 .باشید

 

 

.  راه بدھیدترافیک و عابران پیاده  بھ، اما ابتدا باید را داریدگردش بھ چپ   اجازه  است کھ زرد چشمک زن بھ این معنی تیر
 وجود دارد یا خیر.   جای خالی محفوظترافیک روبرو چراغ سبز دارد. قبل از چرخش باید مشخص کنید کھ آیا 
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بھ ترافیک و عابران    باشید و متوجھ باید ، اما ابتدا کھ اجازه گردش بھ چپ را داریدفلش زرد چشمک زن بھ این معنی است 
قبل از چرخش باید مشخص کنید کھ آیا جای خالی محفوظ وجود دارد یا  . ترافیک روبرو چراغ سبز دارد. پیاده راه بدھید

 . خیر

 

 

 
شوید. بھ ھر دو طرف برای ترافیک روبرو کھ   چھارراھیاست. با احتیاط وارد   "رفتنیک سیگنال سبز ثابت بھ معنای " 

در یک خط عابر پیاده   سرک کند، نگاه کنید. عابران پیاده رو بھ چراغ سبز می توانند از  عبور سرخ چراغ  از  ممکن است 
 عالمت گذاری شده یا بدون عالمت عبور کنند، مگر اینکھ توسط عالئم دیگر یا عالئم عابر پیاده ھدایت شوند. 

 

 

 
سبز وجود نداشتھ باشد،   تیرسبز ثابت بھ این معنی است کھ شما یک حرکت چرخشی "محافظت شده" دارید. اگر  تیریک 

 ست و باید حق تقدم را بھ ترافیک مقابل و عابران پیاده بدھد. محفوظ نی ترافیک گردش بھ چپ و راست 



 www.dojmt.gov/driving  کتابچھ راھنمای دریور مانتانا 32

و نشانھ ھا اشاره عالئم،  -  3فصل   
 

 

  استانداردھای محافظتی ساحھ مکتب ◄
  کمک خواھد کرد شما را ھای دایره ای ھستند کھ برای کاھش تصادفات ترافیکی، تاخیر و سرعت طراحی شده اند. این قوانین  چھارراھیھا گوالیی 

 طی کنید:  مونتانا گوالییاز طریق یک را راه خود   کھ
 مایل در ساعت یا کمتر است  ۱۵ھا  گوالییسرعت رانندگی در  -  کاھش سرعت   .۱
ترافیک در خالف جھت عقربھ ھای ساعت   .حق تقدم دارندبدھید آنھا   راهھستند،  گوالییبھ وسایل نقلیھ ای کھ قبالً در  -  بھ سمت چپ نگاه کنید .  ۲

 جریان دارد. 
، ھرگز  یک سرکھ  گوالییپس از ورود بھ  است متوقف نشوید. باز . اگر راه را بگیریدسمت راست   و شوید  گوالییوارد   -  در سمت راست بمانید .   ۳

 از وسیلھ نقلیھ دیگری رد یا سبقت نگیرید. 
گردش بھ سمت راست استفاده کنید و از   اشارهمورد نظر خود برسید. از  سرککنید تا بھ  گوالیی حرکتدر اطراف  -گوالیی در اطراف  حرکت .  ۴

 خارج شوید.  گوالیی
، مراقب عابران پیاده در خط  گوالییتر ھستند. ھنگام ورود و خروج از یک  محفوظ دیگرھای  چھارراھیھا آسان است و نسبت بھ  گوالییپیمایش 

 .عابر پیاده یا منتظران آن باشید
 
 وسایل نقلیھ بزرگ   ■

  الری ھا برای جابجایی وسایل نقلیھ در اندازه ھای مختلف، از جملھ ترکیب    گوالیی.  بھ وسایل نقلیھ بزرگ فضای مورد نیاز آنھا را بدھید 
می    الری   صحن  و مسطح ساختھ شده است کھ بھ آن  انحرافیبا یک حاشیھ    یک سرکھ  گوالییمرکزی    دایره و تریلر، طراحی شده اند.  

بزرگتر بھ محض    الری عبور می کنند. راننده وسیلھ نقلیھ باید پشت  صحن الری  ھای عقب یک وسیلھ نقلیھ بزرگ از روی    تایرگویند.  
 کامل می کند، برود.   گوالییاینکھ حرکت خود را در  

 
 عابرین پیاده   ■
مرکزی نروید. اگرچھ وسایل نقلیھ    دایره ھمھ عابران پیاده باید از گذرگاه ھای تعیین شده عبور کنند. ھرگز بھ    راه بدھید.  عابران پیاده  بھ 

 برای عابران پیاده موظف بھ توقف ھستند، عابران پیاده باید ھمیشھ ھنگام عبور احتیاط کنند. 
 

 سواران   بایسکل  ■
روھا بروند و از گذرگاه عابر پیاده ھای خود در پیاده بایسکل   با  شودتوصیھ می   بایسکل رانان. بھ  بروید خود از گذرگاه ھای پیاده  بایسکل با 

شوید، اما قوانین راھنمایی و رانندگی مشابھ    ان داخل مانند ماشین سوار  گوالییاستفاده کنند. اگر در ترافیک راحت ھستید، در مسیر گردی  
 د. ھنگام چرخش خود اشاره بدھیح  اضیو .  لیھ موتوری را رعایت کنیدوسایل نق 

 
 وسایل نقلیھ اضطراری   ■

. بھ حرکت خود ادامھ دھید و  توقف نکنید  گوالییی آن نروید یا در  پیش رو، برابر میشوید  وسیلھ نقلیھ اضطراری  با ھنگامی کھ 
  گوالیی، بکشید. اگر بھ  داشتھ باشدعادی خارج شوید، سپس بھ سمت راست کھ جایی برای عبور وسیلھ نقلیھ اضطراری وجود  طورب

  گوالییاگر جا وجود ندارد، از طریق    شوید، اگر فضایی برای عبور وسیلھ نقلیھ اضطراری وجود دارد، آن را کنار بکشید. نزدیک می
 مستقیم   ادامھ دھید و پس از خروج از آن خارج شوید. 

 چرخش بھ سمت چپ 

در خالف   کیتراف
  یجھت عقربھ ھا

  انیساعت جر
 (یک طرفھ)   دارد

ھنگام گذر عابران پیاده  
 ھمیشھ توقف کنید. 

آماده   ۲
چرخش  
 باشید 

 چرخش 

 چرخش بھ سمت راست 

↗ 

ترافیک در داخل گوالیی ھمیشھ  . ۱
 حق اول را دارد. 

. سرعت تانرا کم کنید و ھمیشھ  ۲
متوجع باشید ھر وقت کھ محفوظ  

 بود داخل گوالیی شوید. 
دوره کامل  . بی خطر چرخش یا ۳

 خود را انجام بدھید. 
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 یا خط ریل  ھشدار عبور از راه آھناشاره عالئم/ ◄
 

یا عالئمی ھستند کھ بھ رانندگان ھشدار می دھند. ھرگز سعی نکنید قطار را در مسیر ریل شکست دھید.   اشارهبسیاری از گذرگاه ھای راه آھن دارای 
وجود ندارد.   شما جای  وجود دارد متوقف شوید. ھرگز شروع بھ عبور نکنید تا زمانی کھ در سمت دور برای وسیلھ نقلیھ  تظ افمحاگر سؤالی در مورد 

 را تعویض نکنید، فقط در صورت توقف. گیر  ط راه آھن عاقالنھ است کھ ھنگام عبور از خطو 
 

اند. یاد بگیرید آنھا چھ  ھای ھشدار دھنده مشخص شده آھن با دستگاهھای راه و شرکت   شاھراهشما توسط ادارات   محافظت آھن عمومی برای ھای راه گذرگاه
 انب شما، تصادفات گذرگاه راه آھن ھرگز نباید اتفاق بیفتد. ھستند و مراقب آنھا باشید. با این دستگاه ھای ھشدار دھنده و احتیاط از ج

 
دھند یا زمانی کھ قطار در فاصلھ  ھای انسانی نزدیک شدن قطار را نشان میھای عبور، عالئم توقف، یا نگھبانھای ھشدار، دروازه ھنگامی کھ سیگنال 

از   نباشد و یا اگر آھنترین راهفوت از نزدیک  ۱۵در فاصلھ کمتر از  مگر کنید، آھن توقف ھای راه فوتی قرار دارد، باید تا حد امکان در گذرگاه  ۱۵۰۰
 قابل مشاھده باشد و یک خطر آشکار باشد.  واضح گذرگاه 

 
 عالئم ھشدار دھنده از قبل   ■

عالئم ھشدار دھنده قبل از گذرگاه ھا نصب شده است. آنھا بھ شما می گویند کھ سرعت خود را کم کنید، نگاه کنید، گوش دھید و آماده  
 یی توقف کنید. پیش روباشید تا در گذرگاه 

 
 پیاده رو  عالمت گذاری  ■

ی گذرگاه ھا نقاشی شود.  پیش رو پیاده رو ممکن است روی  RRو حروف  X، یک لین توقف) STOP LINE (  متشکل از یکعالمت گذاری پیاده رو 
 این بھ شما ھشدار می دھد کھ نسبت بھ گذرگاه پیش رو ھوشیار باشید. 

 
 راه آھن   عبور  عالئم  ■

وجود داشتھ باشد، عالمتی    خط آھندر تمام گذرگاه ھای عمومی یافت می شود. اگر بیش از یک  چلیپا  راه آھن    عالئم
 را نشان می دھد. در صورت آمدن قطار آماده توقف باشید.   خطوط آھنتعداد  چلیپا  در زیر  

 
 
 
 

 چشمک زن  سیگنال چراغ ھای    ■
در بسیاری از گذرگاه ھای راه آھن استفاده می شود. ھمیشھ وقتی چراغ ھا شروع    چلیپا/ با عالئم متقاطعسیگنال چراغ ھای چشمک زن  

وجود دارد،    خط آھنبھ چشمک زدن می کنند متوقف شوید. این بدان معنی است کھ یک قطار در حال آمدن است. اگر بیش از یک  
 ز شروع عبور پاک ھستند. قبل اخطوط  مطمئن شوید کھ ھمھ  

 
 ھا  دروازه   ■

چشمک زن در گذرگاه ھای خاص استفاده می شوند. ھنگامی    چراغ دروازه ھا با سیگنال ھای  
شما پایین    سرککھ چراغ ھا شروع بھ چشمک زدن کردند، قبل از اینکھ دروازه ھا در مسیر  

 .بیایند، توقف کنید. تا زمانی کھ دروازه ھا باال رفتھ و چراغ ھا متوقف شوند متوقف بمانید

   ریل راه عبور

  ریل عبور ھای راه
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  ھا  سرکخط کشی  ◄
عبور کنید.    از موتر دیگر اینکھ سبقت بگیرید یاد. از خط مرکزی عبور نکنید مگر ی یک خط زرد شکستھ بھ عنوان خط مرکزی ممکن است عبور کن 

خط زرد دوتایی ممکن است توسط ترافیکی کھ در ھر دو  . از  یک خط زرد ثابت در کنار شما بھ این معنی است کھ نمی توانید از خط مرکزی عبور کنید
  خطوط گذرگاه ، مانند خط کشی سرک ھا گردش بھ چپ مجاز است. بھ سایر   بستھ فقط بھ /ثابتجھت حرکت می کند عبور نکند. عبور از خط مرکزی 

 عابر پیاده، عالئم ھشدار دھنده و غیره توجھ کنید. 

  ھا  پیاده رو خط کشی لبھ سرک ھا و◄ 
عبور کنید یا خط را تغییر   را از ھم جدا می کنند، بھ شما می گویند چھ زمانی می توانید از وسایل نقلیھ دیگر راه ھا  سرک ھای روی  سمبول خطوط و 

 . را مشخص کنید توقف کنید سیگنال ھاییا اشاره و جایی کھ باید برای ، رواستفاده کنید، مسیرھای پیاده چرخشخطوطی کھ باید برای . دھید
 

 سرک خطوط لبھ و     ■
در کجا قرار دارد. خطوط جداکننده خطوط ترافیکی کھ در یک جھت حرکت می    سرک بھ شما نشان می دھد کھ لبھ  سرک خطوط ثابت در کنار 

 کنند سفید ھستند. خطوطی کھ ترافیک را در جھت مخالف از ھم جدا می کنند، زرد ھستند. 
 
 

 عالمت گذاری خطوط سفید 
آن برای تغییر خط عبور کنید. یک خط   بودن می توانید از  محفوظ خط سفید بریده بریده بین خطوط ترافیک بھ این معنی است کھ در صورت 

 سفید ثابت بین خطوط ترافیک بھ این معنی است کھ شما باید در الین خود بمانید مگر اینکھ موقعیت خاصی مجبور بھ تغییر مسیر باشد. 
 
 

 پیاده و خطوط توقف   ینعابرگذرگاه ھای 
بھ خط عابر پیاده    یا یا عالمتی نیاز بھ توقف دارید، باید قبل از اینکھ وسیلھ نقلیھ شما بھ خط توقف اگر وجود دارد،  سیگنالھنگامی کھ بھ دلیل 

عبور کنند را مشخص می کند. شما باید تسلیم عابران پیاده    سرک برسد، توقف کنید. خط عابر پیاده محدوده ای را کھ عابران پیاده قرار است از 
ر پیاده  شوید کھ در گذرگاه پیاده ھستند یا در حال ورود بھ آن ھستند. ھمھ گذرگاه ھا عالمت گذاری نشده اند. ھنگام عبور از تقاطع ھایی کھ عاب

 مشخصی ندارند، مراقب عابران پیاده باشید. 
 

 عالمت گذاری خطوط زرد 
یک خط زرد بریده بین خطوط ترافیکی مخالف بھ این معنی است  

بودن می توانید برای عبور از آن عبور   محفوظ کھ در صورت 
عبوری دارای عالئمی ھستند کھ بھ شما می   ساحھ کنید. برخی از 

گوید از کجا می توانید عبور کنید و از کجا نمی توانید عبور  
خط بریده زرد در مسیر   ثابت وھم  ھردو خطکنید. جایی کھ 

در کنار شما باشد، نمی  ثابت ترافیکی مخالف، اگر خط زرد 
در کنار شما باشد، در   بریدهتوانید از آن عبور کنید. اگر خط 

بودن می توانید عبور کنید. دو خط ثابت بین   محفوظ صورت 
خطوط ترافیکی مخالف بھ این معنی است کھ ھیچ یک از طرفین 

نمی توانند عبور کنند. ممکن است از یک خط زرد ثابت عبور  
پارکینگ، راھروی  ، کنید تا بھ یک خط عمومی یا خصوصی

  بودن انجام این محفوظ در صورت  سرکخصوصی، یا یک 
شوید. کار، تبدیل 
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 سایر کنترل ھای خطوط    ■
 

 خطوط برگشت پذیر 
برخی از خطوط سفر بھ گونھ ای طراحی شده اند کھ ترافیک را در زمان ھای خاص در یک  

جھت و در زمان ھای دیگر در جھت مخالف حمل کنند. خطوط زرد دو خط معموالً این خطوط  
را مشخص می کنند. قبل از شروع رانندگی در آنھا، بررسی کنید کھ در آن زمان از کدام  

یا باالی سر نصب شده باشد.    سرککنید. ممکن است عالئمی در کنار    خطوط می توانید استفاده
سبز بھ این معنی است کھ می توانید از    تیرگاھی از چراغ ھای مخصوص استفاده می شود.  

 "  "X. است کھ شما ممکن است نتوانید  بھ این معنی  سرخ "   "Xخط زیر آن استفاده کنید. یک  
زرد ثابت بھ این   "  "Xزرد چشمک زن بھ این معنی است کھ خط فقط برای گردش است. یک  

شد از آن   محفوظ معنی است کھ استفاده از خط در حال تغییر است و شما باید بھ محض اینکھ  
 خارج شوید. 

 
 

 شده  تعین/مشخص خطوط 
ھای مختلف، یک یا چند خط ممکن است برای وسایل نقلیھ ویژه در نظر گرفتھ شود.    سرکدر  

شده با عالئمی مشخص می شوند کھ نشان می دھد خط برای استفاده خاص در    تعینخطوط  
سرک  یا نقاشی روی    سرکالماس سفید در کنار    شکل   نظر گرفتھ شده است، و اغلب دارای یک 

 ھستند.   پختھ
 

س  استفاده از ب  بھ این معنی است کھ خط فقط برای  " بس    " Busیا     Transit"گذر    "  ■
 است. 

 
 ھا در نظر گرفتھ شده است.   بایسکل " بھ این معنی است کھ مسیر برای  بایسکل"   ■
 

■  "HOV"      مخفف عبارتHigh Occupancy Vehicles  وسایل نقلیھ با اشغال
است و خطوطی را نشان می دھد کھ برای وسایل نقلیھ ای کھ بیش از یک نفر در آنھا    باال

ھستند، اختصاص داده شده است. عالئم نشان می دھد کھ چند نفر باید در وسیلھ نقلیھ باشند،  
بھ   " "HOV 3ھمچنین روزھا و ساعت ھایی کھ برای آن اعمال می شود. بھ عنوان مثال،  

 حداقل سھ نفر در وسیلھ نقلیھ باشند. این معنی است کھ باید  
 

 مشترک یخط مرکز 
) در نظر گرفتھ شده است، اما می تواند  اجازه دارداین خطوط وسط برای انجام چرخش بھ چپ (یا دور برگردان در زمانی کھ  

ھای گردش بھ چپ برای ترافیک در یک    تیرتوسط وسایل نقلیھ ای کھ در ھر دو جھت حرکت می کنند استفاده شود. در پیاده رو،  
ثابت    ھای سمت چپ برای ترافیکی کھ از جھت دیگر می آیند، متناوب ھستند. این خطوط در ھر طرف با یک خط زرد  تیرجھت با  

 مشخص شده اند.   بریده  زرد  و یک خط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدون عالمت گذاری  خطوط    ■
  ھنگامی کھ ھیچ عالمت یا خط کشی برای کنترل استفاده از خطوط وجود ندارد، قوانینی وجود دارد کھ نشان می دھد از کدام خط باید استفاده

، بخش پنجم مراجعھ کنید). سرک شود. این قوانین شامل رانندگی، عبور و گردش عمومی می شود (بھ قوانین 
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  ۳پرسش ھای فصل  

 
 بھ این معنی است.   چپعالمھ طرف . ۱

 الف: یک ایستگاه سرویس پیشرو است. 
 ب: یک عالمت توقف در پیش است. 
 ج: یک عالمت احتیاط در پیش است 

 د: وقتی موتر ھای دیگر متوقف می شوند شما ھم باید توقف کنید
 
 بھ این معنی است.  چپالمھ تصویر طرف . ع۲

 شما باید آھستھ رانندگی و ھارن کنید.الف: 
   ب:شما باید ھمیشھ مراقب بھ کودکان در این منطقھ باشید. 

 ج: در ساعات مکتب مراقبت کودکان باشید.  
 حھ مراقبت کودکان باشید. د: مکتب در پیش است، آھستھ رانندگی کنید وھمیشھ درسا

 
 بھ این معنی است.  چپعالمت تصویر طرف .۳

   الف: شاھراه پیش رو فقط بھ طرف راست دور میخورد. 
 رو بھ طرف راست  زود دور میخورد. ب: شاھراه پیش 

 ج: شاھراه پیش رو اول بھ طرف راست بعد بھ طرف چپ دور میخورد. 
 د: شاھراه پیش رو اول بھ طرف چپ بعد بھ طرف راست دور میخورد. 

 
 بھ این معنی است.  چپ المھ تصویر طرف .ع ۴

 الف: موتر ھای الری روی پل باریک مجاز است. 
 ب: پل پیش روفقط برای ترافیک یک طرف باز است.  

 ج: پل پیش رو بھ اندازه کافی برای یک موتر در یک زمان است. 
 مراقب باشید. شد، باید  د: پل پیش روممکن برای عبوراز یک موتر دیگر باریک با

 
 بھ این معنی است.  چپعالمھ تصویر طرف . ۵

 الف: مسیر انحرافی درپیش رو است. 
 ب: شما باید برای کارکنان سرک ایستاده کنید.  
 ج: سرک پیش رو بھ روی ترافیک بستھ است. 

 رمیم است، با احتیاط نزدیک شوید. د: شاھراه پیش رو در حال ت 
 
 بھ این معنی است.  چپعالمھ تصویر طرف . ۶

 الف: موترھای الری در حال انتقال جغل ھستند.
 ب: شاھراه پیش رو زیر ساخت است.  

 و ھمرا با جغل پوشانیده شده است. ج: شاھراه پیش ر
 . د: شاھره پیش رو بھ دلیل شرایط یخبندان آماده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تر  جلو
 توقف است 

 مکتب 

 ک ی پل بار
 

  سرک  ریتعم
 در جلو 

 

 جغل 

طرف  
 راست 
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  قوانین رانندگی - ۴فصل 
 

  ► تست راننده برای آی پد و آیفون 
  

ساختھ شده است تا بھ   MVDدانلود کنید. این برنامھ توسط  مونتانامی توانید یک برنامھ رایگان برای آزمایش دانش خود در مورد قوانین رانندگی 
 پیدا کنید. dojmt.gov/driving/driver-licensingتوانید در را می  لینکبیاموزید.  محفوظشما کمک کند قوانین را برای تبدیل شدن بھ یک راننده 

 
    ►رانندگي عمومي   

 
 باشد.  محفوظ■ با سرعتی رانندگی کنید کھ برای شرایط 

 را بھ اشتراک بگذارید، و مودبانھ رانندگی کنید. سرک احترام بگذارید،  سرک■ بھ سایر کاربران 
 کھ با خیال راحت و بدون تداخل در ترافیک انجام شود.  حرکت دھید■ فقط زمانی وسیلھ نقلیھ را 

 پارک شده خود قدم بزنید.  وتر■ قبل از عقب نشینی در اطراف م 
یا توقف نکنید. بھ حرکت خود ادامھ دھید  بھ عقب نرویدشدن، خرابی، رھا کردن مسافر) در ھیچ مسیر مسافرتی  ■ ھرگز بھ ھیچ دلیلی (گیج

 خارج شوید.   سرکتا زمانی کھ بتوانید با خیال راحت از 
 

 نگھ می دارد محفوظقوانین و مقررات شما را 
 
 اولین قانون راه این است کھ اطاعت کنید:  
  

 اطاعت کنید بیرق داران و   پولیس، افسران شاھراهاز دستورات گشت  •
 از تمام وسایل کنترل ترافیک اطاعت کنید •
 قوانین راھنمایی و رانندگی را رعایت کنید •

 
 

 برخی از قوانین اساسی و مھم عبارتند از: 
 

 رانندگی کنید. محفوظ با احتیاط و  •
ھای روستایی از یک چراغ راھنما مناسب استفاده   سرک در   دورخوردن فوت قبل از از ۳۰۰در شھر،  دورخوردن فوت قبل از ۱۰۰ •

 کنید.
 ای با سھ یا چند خط کھ در یک جھت حرکت می کنند، بھ جز عبور، در الین سمت راست بمانید. اگر سرکدر  •

 ترافیک زیادی برای ورود وجود دارد، از خط رفت و آمد مرکز استفاده کنید.
در الین اشتباه نزدیک شدید یا فراموش کردید عالمت بزنید، باید ادامھ دھید، وارد خط مناسب شوید، بھ تقاطع بعدی بروید،  اگر بھ پیچی  •

 عالمت بدھید و سپس بپیچید. 
 رانندگی نکنید، مگر اینکھ بھ شما گفتھ شود.  سرک ھرگز روی شانھ   •
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 ►   محدودیت سرعت
  

یا آب و ھوا بد است، ممکن است الزم باشد کمتر از   سرک را در نظر بگیرید. اگر  سرک ھمیشھ از محدودیت سرعت اعالم شده پیروی کنید و شرایط 
 حد مجاز رانندگی کنید. 

 
 ھای سنگین*  الری  ھای سبک  الری و  موتر 

 شب  روز   شب  روز  
 ۶۵ ۶۵  ۸۰/۷۵ ۸۰/۷۵ ھای بین ایالتی  شاھراه
 ۶۵ ۶۵  ۶۵ ۶۵ ھای منطقھ شھری **  شاھراه
 ۵۵ ۶۰  ۶۵ 70 ھای دو خطھ  شاھراه

 
 دارد ھای بیش از یک تن ظرفیت  الری* 

 در مناطق بیلینگز، گریت فالز و میسوال اعمال می شود. بین ایالت ھای ** برای 
 

مایل در ساعت تجاوز کنند تا بتوانند از موترھای دیگری   ۱۰دو خطھ حرکت می کنند ممکن است از سرعت مجاز  سرک وسایل نقلیھ ای کھ در یک  
 سبقت بگیرند و با خیال راحت بھ خط راست برگردند. 

 
عبور/گذر ►   

 عبور کنید فقط زمانی کھ بتوان با خیال راحت انجام داد 
 

 برانید.  شاھراه ی دیگری، می توانید بھ سمت چپ خط مرکزی موتر، ھنگام سبقت گرفتن و عبور از ھای دو خطھ سرک در 
 

 ، سمت چپ ترین خط برای عبور وسایل نقلیھ کندتر در نظر گرفتھ شده است.  ھای چند خطھ سرک در 
 
 

، ممکن است راننده دیگر برای دیدن شما مشکل داشتھ باشد و ممکن است بھ طور ناگھانی در مقابل شما تغییر مسیر دھد.  سمت راست عبور کنیداگر از  
ای با   سرکعبور از سمت راست تنھا زمانی قانونی است کھ وسیلھ نقلیھ ای کھ در حال عبور از آن ھستید در حال پیچیدن بھ سمت چپ باشد یا در 

شما نمی    .بھ طور قانونی در ھمان جھت وسیلھ نقلیھ شما حرکت کنند می گذرد موتردازه کافی عرض داشتھ باشد کھ دو یا چند خط بدون مانع بھ ان  سطح
باشد یا نباشد). سایر رانندگان  قیراز سمت راست عبور کنید، یعنی ھرگز از روی شانھ عبور نکنید (چھ   سرک یا قسمت اصلی  کنارهتوانید با راندن از 

 خارج شوند.  سرک انتظار ندارند کھ شما آنجا باشید و ممکن است بدون نگاه کردن از  ھرگز 
 
 

ندورخورد ► 
 

دیک ترین در جایی کھ ھیچ عالمت یا خط کشی برای کنترل پیچیدن وجود ندارد، باید از نزدیک ترین خط بھ مسیری کھ می خواھید بروید بپیچید و بھ نز
بپیچید. بھ این ترتیب از کمترین خطوط ترافیکی عبور خواھید کرد. ھنگام پیچیدن، تا حد امکان مستقیماً بدون عبور از  خط بھ خطی کھ از آن آمده اید 

تغییر  خطوط یا تداخل با ترافیک، از یک الین بھ الین دیگر بروید. ھنگامی کھ نوبت خود را کامل کردید، در صورت نیاز می توانید بھ خط دیگری 
 دھید.

 

  راست سمت برطرف  دورخوردن 
تر شود. اگر تاب بخورید، راننده پشت سر شما  راست، از چرخش گسترده بھ سمت چپ قبل از چرخش خودداری کنید تا چرخش آسان  در دورخوردن

حالی  ممکن است فکر کند کھ در حال تغییر مسیر ھستید یا می خواھید بھ چپ بپیچید و ممکن است سعی کند از سمت راست شما را عبور دھد. اگر در 
 می کنید، تاب بخورید، رانندگانی کھ در مسیر دور ھستند انتظار ندارند شما را در آنجا ببینند. کھ پیچ را کامل

 
 سمت چپ  دورخوردن برطرف 

ھنگام چرخش بھ چپ، از بریدن گوشھ آن چنان تند کھ با شخصی کھ از سمت چپ نزدیک می شود برخورد کنید. با این حال، باید  
ھای روبرویتان بگذارید تا جلوی شما بھ چپ بپیچند. موترفضایی را برای  
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 چرخش /دور زدن 
عقل سلیم باید بھ ما بگوید کھ ھرگز سعی نکنید در یک  

یا نزدیک یک پیچ یا تپھ بچرخید. نھ تنھا   مصروف  سرک 
غیرقانونی است، بلکھ دور زدن در ھر یک از این شرایط  

ای بپیچید کھ در آن  سرک توانید در خطرناک است. می 
متوسط   بالک فوت در ھر دو جھت (تقریباً دو  ۵۰۰راننده 

ای بھ آن  دید بدون مانع دارد و ھیچ وسیلھ نقلیھشھری) 
شود. بھ یاد داشتھ باشید کھ اکثر قوانین نزدیک نمی

را ممنوع   بالک شھری، دور برگردان در وسط یک 
کنند و برخی دیگر، دور برگردان را بھ طور کامل  می

.کنندممنوع می  

مھمتر از ھمھ، بھ یاد داشتھ باشید کھ ھیچ وسیلھ نقلیھ ای  
باید در ھر زمان بچرخد، مگر اینکھ در مسیر مناسب باشد  ن 

 باشد.  محفوظ و انجام آن 

  حق عبور 
در جایی کھ وسایل نقلیھ یا عابران پیاده احتماالً یکدیگر را  

برای تنظیم   ت می کنند، و ھیچ عالمت یا سیگنالمالقا
ترافیک وجود ندارد، قوانینی وجود دارد کھ می گوید چھ  
کسی باید حق تقدم را رعایت کند. این قوانین بھ رانندگان  

می گوید کھ چھ کسی اول می رود و چھ کسی باید در  
 موقعیت ھای مختلف ترافیکی منتظر بماند.

قانون می گوید چھ کسی باید حق تقدم را بدھد. بھ کسی  
دم نمی دھد. شما باید ھر کاری کھ می توانید انجام  حق تق

دھید تا بدون توجھ بھ شرایط، از برخورد با عابر پیاده یا  
 وسیلھ نقلیھ دیگری جلوگیری کنید. 

 
 

 
 

 ■ عابرین پیاده 
 

ھای ما را بھ اشتراک بگذارند و ھر   سرک برای یک راننده، عابر پیاده یک خطر است، یا باید برعکس باشد؟ در ھر صورت، رانندگان و عابران پیاده باید 
 کدام باید نسبت بھ دیگری آگاه و ھوشیار باشند 

 
دی کھ پیاده ھستند، بدیھی است کھ در ھر درگیری بین وسیلھ نقلیھ و عابر پیاده، عابر پیاده بازنده خواھد بود. بھ نظر می رسد کھ این نشان می دھد کھ افرا

تا حدی این درست است. این قوانین خوب ھستند، اما ھمچنان مسئولیت اصلی راننده این است کھ مراقب  یھ را دارند. مسئولیت دوری از مشکل با وسایل نقل
نمی   موترباعث توقف  گرفتن راننده، عالمت توقف  عابران پیاده باشد و حق تقدم را تسلیم کند، حتی اگر عابر پیاده اشتباه کند. ھمانطور کھ در صورت نادیده

بھ خصوص در مناطق   - ھا دور نمی کند، بھ خصوص اگر جوان باشند. ھمیشھ مراقب عابران پیاده باشید  سرک ین عابر پیاده نیز مردم را از  شود، قوان 
ی باشند مسکونی کھ ممکن است کودکان در حال باز  

 
 پیاده حاکم است:  وجود دارد کھ بر عابران  محافظتعالوه بر عقل سلیم ساده، قوانین راھنمایی و رانندگی و قوانین 

 
خود استفاده نکنید زیرا ممکن است عابر نابینا  ھارنعابران پیاده کھ از سگ راھنما استفاده می کنند یا عصای سفید بھ ھمراه دارند حق تقدم مطلق دارند. از 

 را گیج یا بترساند. 
ھیچ عابر پیاده نمی تواند از حاشیھ خارج شده و وارد مسیر وسیلھ نقلیھ شود. ■ رانندگان باید حق تقدم را بھ عابران پیاده در خط عابر پیاده بدھند، اما   

راه می روند باید لباس ھای رنگ روشن بپوشند یا چراغ بھ ھمراه داشتھ باشند.  شاھراه■ افرادی کھ در طول شب در    
ست. ■ در جاھایی کھ پیاده رو پیش بینی می شود، تردد عابران پیاده در معابر خالف قانون ا   

راه می روند، باید در سمت چپ (رو بھ ترافیک روبرو) راه بروند.  سرک ■ ھنگامی کھ مردم در    
ھا عبور کنند و از خط عابر پیاده طبق پیش بینی شده استفاده کنند. سرک■ عابران پیاده باید در تقاطع ھا از   

بھ آنھا را رعایت کنند.■ عابران پیاده باید تمام قوانین راھنمایی و رانندگی و قوانین مربوط   
 

 طرفھ دو   طرفھ   دو
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 دو طرفھ 
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یا چھارراھی ھا  ■ تقاطع ھا   

 
 قوانین حق تقدم زیر در تقاطع ھا اعمال می شود: 

 
. رانندگی در پیاده رو غیر از  راه بدھندعابران پیاده بھ  رانندگانی کھ از پیاده رو عبور می کنند، وارد یا خارج می شوند از مسیر، کوچھ یا پارکینگ باید   ■

 عبور از آن غیر قانونی است. 
 . ندراه بدھ روندھای مقابل کھ مستقیم بھ جلو می موتر بھپیچند باید رانندگانی کھ بھ چپ می   ■
 . راه بدھندرانندگانی کھ وارد یک دایره ترافیکی یا چرخشی می شوند باید بھ رانندگانی کھ قبالً در دایره ھستند   ■
  . با این حال، راه بدھندیا عالئم راھنمایی و رانندگی وجود ندارد، رانندگان باید بھ وسایل نقلیھ ای کھ از سمت راست می آیند  توقف در تقاطعی کھ عالمت   ■

و   پای تان روی بریک باشدانجام دھید،  اکسلترباشد تا از تصادف جلوگیری کند. این کار را با برداشتن پای خود از روی  متوجھ راننده باید ھمیشھ آماده 
 دوباره بھ چپ، راست و چپ نگاه کنید.

 س از توقف کامل). بھ تقاطع می رسد می تواند حرکت کند (پ ابتدا در یک توقف چھار طرفھ، راننده ای کھ   ■
 اصلی ھستند. سرک کھ از قبل در  راه بدھندھایی موتر توقف کنند و بھ می شوند، باید سرکوارد   سرکرانندگانی کھ از مسیر، کوچھ یا کنار   ■
ترافیک پیش رو پاک می شود تا تقاطع را   رانندگان نمی توانند وارد یک تقاطع شوند مگر اینکھ بتوانند بدون توقف از آن عبور کنند. باید صبر کنید تا  ■

 مسدود نکنید. 
 بھ این معنی است کھ شما باید سرعت معقول را کاھش دھید و حق تقدم را بھ ھمھ وسایل نقلیھ بدھید. یا تقدم عالمت تسلیم  ■
توانید بھ راست بپیچید، پس از توقف (اگر وسیلھ  وجود داشتھ باشد کھ نشان دھد نمی عالمت شوند، مگر اینکھ ھایی کھ توسط چراغ کنترل میدر تقاطع   ■

یک   سرک ھمچنین گردش بھ چپ از یک  مونتاناتوانید بھ راست بپیچید. قانون  است، می محفوظ نقلیھ در الین مناسب باشد) و تشخیص دادید کھ انجام آن 
رسیدید و   سرخداند. وقتی بھ چراغ  مجاز می سرخ  چراغ   یک طرفھ را تحت شرایط ذکر شده در باال برای گردش بھ راست روی سرک طرفھ بھ یک 

 شما در الین چپ قرار گرفت، بھ سمت تقاطع بعدی برانید، وارد الین مناسب شوید و سپس بپیچید.  وتر خواستید بھ راست بپیچید و م

 یا گذرگاه  ■ عابر پیاده 
 دگان باید مراقب باشند تا با عابرین پیاده برخورد نکنند.رانن   ■
 سیلھ نقلیھ شود. رانندگان باید حق تقدم را بھ عابران پیاده در خط عابر پیاده بدھند، اما ھیچ عابر پیاده نمی تواند از حاشیھ خارج شده و وارد مسیر و  ■
  سرکذرگاه بدون عالمت در یک تقاطع متوقف می شود، اگر عابر پیاده در نیمھ مخالف ھنگامی کھ وسیلھ نقلیھ در یک گذرگاه مشخص شده یا در یک گ  ■

 باشد و خطری نداشتھ باشد، راننده می تواند بھ راست بپیچد. 
عبور   سرک ھنگامی کھ یک وسیلھ نقلیھ در یک گذرگاه مشخص شده یا در یک گذرگاه بدون عالمت در یک تقاطع متوقف می شود تا یک عابر پیاده از    ■

 کند، سایر رانندگانی کھ از عقب نزدیک می شوند ممکن است از وسیلھ نقلیھ متوقف عبور نکنند.
 

 

 ■ سبقت گرفتن از وسایل نقلیھ 
، حتی اگر وسیلھ نقلیھ در حال کاھش یا  راه بدھندرانندگانی کھ از وسیلھ نقلیھ ای کھ در ھمان جھت حرکت می کنند سبقت می گیرند، باید بھ آن وسیلھ نقلیھ 

 توقف باشد. 
 

 ■ وسایل نقلیھ اضطراری 
و چراغ چشمک زن    ی ھوا   ھارن یا    صدای اصطراری با استفاده از  حق تقدم را بھ وسیلھ نقلیھ پولیس، موتور آتش نشانی، آمبوالنس یا سایر وسایل نقلیھ اضطراری  شما باید  

زمانی کھ یک وسیلھ نقلیھ اضطراری را می بینید یا می شنوید کھ از ھر جھت نزدیک می  .  یا نزدیک بھ سمت راست بکشید   سرک یا آبی، بدھید. بھ لبھ سمت راست    سرخ 
ی اضطراری داده شده است، دنبال کنید. ھمچنین توقف کرده و تا زمانی کھ وسیلھ نقلیھ عبور نکرده است  موتر شود امکان پذیر است. ھر دستورالعملی را کھ از بلندگوی  

ع ھستید، قبل از اینکھ جلو بروید و توقف کنید، از تقاطع رانندگی کنید. متوقف بمانید. اگر در یک تقاط   
 
 

 مکتب   ھایبس  ■ 
غیرقابل پیش بینی است. بھ محض مالقات   مونتانا. ھر کودکی یک عالمت احتیاط انسانی است و بھ اندازه آب و ھوای بھ فرزندانمان «برک» بگیریم بیایید

توقف کند و تا  دورتر  بسفوت از  ۳۰آن چشمک می زند، راننده وسیلھ نقلیھ باید حداقل  سرخ ای متوقف شده و چراغ  مکتب بسیا عبور از ھر جھت، ھر 
شوید کھ در حال کاھش سرعت برای توقف بار  نزدیک می  بس). اگر از ھر جھت بھ ۲و   ۱ شکلتواند ادامھ دھد ( خاموش نشود نمی سرخزمانی کھ چراغ 

در    بسدھد، باید سرعت خود را کم کنید و با احتیاط ادامھ دھید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ کھ چراغ چشمک زن زرد نشان می  بس کردن مسافران است، یا 
) یا در یک منطقھ  ۳ شکلاست ( دیگری سرککھ در  مکتب  بسرت مالقات یا عبور از باشند. در صو سرکشرف توقف است و کودکان ممکن است در 

را ندارند متوقف شده است، نیازی بھ توقف ندارید سرکبارگیری مجاور کھ در آن عابران پیاده اجازه عبور از   . 
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ھا در تمام ساعات برای استفاده از زمین بازی برمی   اطفال اشید. ، سرعت خود را کم کنید و مراقب کودکان در روز و شب ب مکتبھنگام رانندگی از کنار 
.ھوشیار باشیدای در خود ایجاد کنید.  مکتبگردند. عادت کنترل سرعت خود را ھنگام نزدیک شدن بھ ھر  . 

 
 آمده است.  MCA 61-8-349برای توقف در گذرگاه ھای راه آھن در  مکتب  بسالزامات 
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 ■ مراسم تشییع جنازه 
- ۸-۳۸۰تا  ۶۱-۸-۳۸۴دارای مقررات منحصربفردی برای حق تقدم در ھنگام رانندگی یا مواجھھ با مراسم تشییع جنازه است ( مونتاناایالت 

۶۱MCA  مراسم تشییع  فرمانده). طبق تعریف ایالتی، مراسم تشییع جنازه بھ معنای دو یا چند وسیلھ نقلیھ موتوری است، از جملھ یک وسیلھ نقلیھ
 ) MCA  ۶۱-۸-۴۱۵جنازه و یک وسیلھ نقلیھ اسکورت تشییع جنازه، کھ یکی از آنھا حمل اجساد یک فرد متوفی در ساعات روشنایی روز است (

کھ عابران پیاده و متصدیان وسایل نقلیھ موتوری کھ بخشی از مراسم تشییع جنازه نیستند، باید حق تقدم را بھ وسیلھ نقلیھ   داندتی ملزم می قانون ایال
ت می  مراسم تشییع جنازه یا وسیلھ نقلیھ اسکورت تشییع جنازه ھدای  فرمانده موتوری کھ بخشی از مراسم تشییع جنازه است کھ توسط یک وسیلھ نقلیھ 

 شود، واگذار کنند. 

وسایل   این در حال حرکت است بین موتر ھای مراسم تشییع جنازهراننده وسیلھ نقلیھ ای کھ بخشی از مراسم تشییع جنازه نیست نمی تواند در حالی کھ 
دگی با وسیلھ نقلیھ اضطراری باشد. راننده  اجازه انجام این کار را داشتھ باشد یا در حال رانن  پولیس نقلیھ رانندگی کند مگر اینکھ راننده توسط افسر 

در   صف ھمراھان جنازهاز آن برخوردار است، بھ یک دستھ تشییع جنازه بپیوندد، یا از یک  کھ صف ھمراھان جنازه  تواند برای حفظ حق تقدمینمی
 در دورترین خط چپ باشد.  صف ھمراھان جنازهعبور کند، مگر اینکھ   آنھاچند الین در سمت راست  شاھراه یک 

نیست، نمی تواند وارد یک تقاطع شود، زمانی کھ مراسم تشییع از طریق   صف ھمراھان جنازهعالوه بر این، راننده وسیلھ نقلیھ ای کھ بخشی از یک  
 کار را انجام دھد.  انجام می شود، مگر اینکھ آن راننده بتواند بدون عبور از مسیر مراسم تشییع این سرخ یک دستگاه کنترل ترافیک  

 
یا مقررات  ھنگامی کھ وسیلھ نقلیھ اصلی مراسم تشییع جنازه بھ یک تقاطع می رسد، باید با الزامات ھر دستگاه رسمی کنترل ترافیک، مقررات حق تقدم 

ھر دستگاه رسمی کنترل ترافیک،  محلی مطابقت داشتھ باشد. در نقطھ ای کھ وسیلھ نقلیھ پیشرو حرکت می کند، سایرین در صفوف ممکن است با وجود 
 از تقاطع عبور کنند. با این حال، اپراتور باید مراقب ھر وسیلھ نقلیھ یا عابر پیاده دیگری باشد. 

 
وسایل نقلیھ  م می کند ھنگام رانندگی در مراسم تشییع جنازه، راننده باید تا حد امکان وسیلھ نقلیھ قبلی را دنبال کند. یک فرمان، قانون یا مقرراتی کھ الزا

اشغال کند، در  موتوری بھ گونھ ای کار کنند کھ فضای کافی بین آنھا ایجاد شود تا وسیلھ نقلیھ دیگری بتواند بدون خطر وارد آن مکان شده و آن فضا را 
 مورد وسایل نقلیھ در مراسم تشییع جنازه اعمال نمی شود. 

 
مایل در ساعت رانندگی   ۵۵مایل در ساعت یا بیشتر است با سرعت بیش از  ۵۵ت مجاز آن  ی کھ سرعشاھراھراننده در مراسم تشییع جنازه نباید در 

مایل در ساعت کمتر از سرعت مجاز اعالم شده رانندگی کند. . تمام چراغ ھای جلو و عقب باید  ۵ھای دیگر نباید بیش از  سرک ھا یا  سرک کند یا در 
رود  ای کھ اولین وسیلھ نقلیھ در مراسم تشییع جنازه است یا گمان می ھای اخطار روی وسیلھ عنوان چراغ ھای راھنما باید بھعالوه، چراغ روشن باشند. بھ 

 ییع جنازه باشد، بھ طور ھمزمان چشمک بزنند. آخرین وسیلھ نقلیھ در مراسم تش
 

دھد،  راننده در مراسم تشییع جنازه باید حق تقدم را بھ وسیلھ نقلیھ مجاز اضطراری کھ در حال نزدیک شدن است کھ سیگنال شنیداری یا بصری می  
 تسلیم کند.

 
استفاده می کنند،   شاھراهھمھ افرادی کھ از   محافظتیفھ رانندگی با رعایت بھ یاد داشتھ باشید، با این حال، ھیچ چیز در قانون ایالتی راننده را از وظ

 خالص نمی کند. 
 
 

سواران و رانندگان بایسکل ► 
 

  
 حقوق یکسان  –قوانین یکسان  –یکسان  سرک ■
 

سواری می کنند، از جملھ: سالمتی و تناسب اندام، لذت، صرفھ جویی در انرژی، و برای رفت   بایسکلبیشتر و بیشتر مردم در ھر سنی بھ دالیل مختلفی 
ھای روستایی   سرک ھای شھر پیدا می شوند. بسیاری در حال حاضر از   سرکسواران نھ تنھا در   بایسکلبا ھزینھ کمتر.  مکتب و آمد بھ محل کار و 
 نیز استفاده می کنند. 

 
ھا وسیلھ نقلیھ   بایسکل ، مونتانابر اساس قانون را با یکدیگر بھ اشتراک بگذارند.  سرکسواران باید با خیال راحت و مودبانھ   بایسکلرانندگان و 

. برای رانندگان  محسوب می شوند و توسط ھمان قوانین راھنمایی و رانندگی کھ بھ طور منطقی در مورد عملکرد آنھا اعمال می شود، اداره می شوند
یا موتور، تنظیمات   بایسکل با  سرکگذاری کنند و ھنگام عبور یا اشتراک ھا با سرعت کمتری حرکت می ھا و موتورسیکلت بایسکلکھ بدانند مھم است 

 مناسب را انجام دھند. 
 
 
 
 



 www.dojmt.gov/driving کتابچھ راھنمای دریور مانتانا 43

رانندگی  قوانین  -  ۴ فصل   
 

 

 
شود. در این  ای با سرعت باال و دو خطھ نزدیک می سرک سوار در  بایسکل ھا زمانی است کھ یک راننده از پشت بھ ترین موقعیت یکی از خطرناک 

گر ھیچ  سوار این است کھ بھ آن مانند ھر وسیلھ نقلیھ آھستھ دیگری مانند تراکتور مزرعھ نگاه کنید. ابایسکل ترین راه برای عبور از   محفوظ مورد، 
ھا و وسیلھ نقلیھ موتوری خود داشتھ  سوار یک فاصلھ پیشنھادی پنج فوتی بین آنبایسکل ترافیکی وجود ندارد، با احتیاط از خط مرکزی عبور کنید تا 

 سوار را کم کنید و منتظر بمانید تا عبور کند.  بایسکل باشد. در صورت وجود ترافیک از طرف مقابل، سرعت 
 

باشید تا از آن   محفوظسوار باید منتظر زمان  بایسکلاز  محفوظسوار است. فرض کنید برای عبور  سرکسواری روی شانھ   سکل بای تصور نکنید کھ 
زند. بسیاری  سوار بھ تنھایی رکاب میبایسکل عبور دھید. ھمچنین، تصور نکنید کھ یک  محفوظ سوار را بھ روشی  بایسکل خط رانندگی خارج شوید تا 

سواران بھ زمان بیشتری نیاز    بایسکلاز ھمھ  محفوظند. عبور روان می باش گروھی سفر می کنند و در یک خط  سواران بھ صورت   بایسکلاز اوقات 
 دارد. 

 
است.   سرک سوار ھمیشھ روی شانھ ھای  بایسکلت کھ سواران طبق قانون موظفند تا حد امکان بھ سمت راست حرکت کنند. این بھ این معنا نیس بایسکل

اینچ) تا رانندگان را از تالش برای عبور خطرناک در الین منصرف کنند.   ۲۴تا  ۱۸روند (تقریباً اغلب بیشتر بھ داخل الین می  بایسکل رانانبسیاری از 
 سوار منتظر عبور و مرور امن باشند   بایسکلتوصیھ می شود رانندگان برای عبور از 

 
ھایی ھستند کھ بھ بایسکل رانان کمک  خط  شود) دار شناختھ میعنوان کاسھ گذاری خطوط مشترک (ھمچنین بھ عالمت 

سیری کھ با وسایل نقلیھ موتوری مشترک است، خود را در مکان مناسب و در جھت درست قرار دھند.  کنند در ممی
توانند از برخورد با در باز وسیلھ نقلیھ پارک شده یا  ، می بایسکلھای دو فلش روی بایسکل رانان با دنبال کردن عالمت 

 ری کنند. فشرده شدن در کنار وسیلھ نقلیھ موتوری در یک مسیر باریک جلوگی 
 

سواران باشید و مطمئن شوید کھ ھنگام عبور،   بایسکلھنگامی کھ یک خط مشترک را مشاھده می کنید، باید مراقب 
کھ برای عالمت گذاری خطوط   بایسکل . عالمت گذاری خطوط مشترک با نمادھای فضای کافی برای آنھا باقی می گذارید 

 استفاده می شود یکسان نیست  بایسکل

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موارد زیر را برای رانندگان مشخص می کند:  مونتانابرای روشن شدن موضوع، قانون  

استفاده می  مونتاناھای  سرک دارند، حقوقی مشابھ با اپراتورھای ھر وسیلھ نقلیھ ای کھ بھ طور قانونی از  بایسکل رانندگان باید بھ افرادی کھ    ■
 کنند، اعطا کنند.

 سواری می کند دخالت کنند.  بایسکل رانندگان نباید عمداً در حرکت شخصی کھ بھ طور قانونی      ■
سوار است سبقت بگیرند و از کنار آن عبور کنند، مگر اینکھ این کار بدون ایجاد خطر برای   بایسکلرانندگان نمی توانند از شخصی کھ   ■

 ی است انجام شود. یا ھر وسیلھ نقلیھ موتوری نزدیک بایسکل شخصی کھ روی 
 سواری می کند، بدھند.  بایسکلسواری در یک مسیر تعیین شده  بایسکلرانندگان باید حق تقدم را بھ شخصی کھ   ■
  

 سواری کنند، مگر در موارد:  بایسکل  قطار سواری می کنند، باید در یک   بایسکل  سرکافرادی کھ در یک 
 در نظر گرفتھ شده است   بایسکل ھا کھ برای استفاده انحصاری از  سرکسواری یا قسمت ھایی از   بایسکلراندن در مسیرھای   ■
 دیگر بایسکلسبقت گرفتن و عبور از   ■
 شده یا روی خط پارکینگ، در این صورت افراد می توانند دو نفر پشت سر ھم سوار شوند.   قیر سوار شدن بر روی یک شانھ   ■
خط دار با حداقل دو الین در ھر جھت، در این صورت اگر افراد مانع حرکت عادی و معقول تردد    سرکیک   سوار شدن در یک الین در   ■

 .ت تردد کنندبیشتر نشوند، می توانند دو الین را در ھر جھ 
 
 

 کنند، باید نزدیک بھ سمت راست حرکت کنند ای با سرعت کمتر از ترافیک عادی حرکت می سرک بایسکل رانان کھ در  
 تا حد امکان بھ جز موارد زیر:  سرک 

 
 ی دیگری کھ در ھمان جھت حرکت می کندموترسبقت گرفتن و عبور از   ■
 خصوصی یا راھرو  سرک آماده شدن برای پیچیدن بھ چپ در یک تقاطع یا داخل یک   ■
کند، از جملھ، اما نھ محدود بھ موارد زیر یک  را ناامن می   سرکدر صورت لزوم برای جلوگیری از شرایطی کھ ادامھ مسیر در سمت راست   ■

 و یک وسیلھ نقلیھ دیگر باریک در کنار ھم در الین حرکت کنند. بایسکل
ب  در برخورد با  سواران بھ اندازه کافی از وسیلھ نقلیھ دور می شوند تا از " بایسکل ھنگام نزدیک شدن بھ وسایل نقلیھ پارک شده، بسیاری از   ■

خود را   وتر " جلوگیری کنند. این اصطالح وضعیتی را توصیف می کند کھ فردی در یک وسیلھ نقلیھ پارک شده بھ طور ناگھانی درب مموتر
را در کنار خطوط پارک قرار می دھند،  بایسکل شھرھا خطوط سواری کھ از پشت نزدیک می شود باز می کند. اغلب،  بایسکل بدون بررسی 

 " تردید داشتھ باشند. برخورد با درب  سواران ممکن است در استفاده از خط تعیین شده بھ دلیل خطر "  بایسکلاما 
ھا در ترافیک ھستند،   بایسکلی ھا مجھز بھ آینھ نیستند، بنابراین اغلب از نزدیک شدن یک راننده از پشت آگاه نیستند. وقت  بایسکلبیشتر   ■

سوار نزدیک می شوید، فرض کنید او صدای شما را در وسیلھ نقلیھ موتوری نمی  بایسکل ھمیشھ با احتیاط بیشتری ادامھ دھید. اگر از پشت بھ 
 شنود یا نمی بیند. 
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سوار متوقف شده است تا اجازه   بایسکلن شوید کھ  در الین شما در حال حرکت است و باید بھ راست بپیچید، ھمیشھ مطمئ  بایسکلھنگامی کھ   ■

ھا باید از سمت چپ عبور کنند، اما بھ دلیل راحتی   بایسکل سوار قبل از پیچیدن از کنار شما بگذرد.  بایسکلدھد شما بپیچید، یا اجازه دھید 
 سوار در انجام این کار، اغلب نادیده گرفتھ می شود.  بایسکل

 شوند و برخالف موتورسیکلت ھا نیازی بھ داشتن چراغ در سفرھای روز نیست. ھا کمتر دیده می  بایسکل  ■
  مونتانا امتحان رانندگیشرکت نکرده اند یا در   بایسکل  محافظتسال سن دارند و بسیاری از آنھا در دوره  ۱۵سواران زیر  بایسکلبسیاری از   ■

سوار با احتیاط بیشتری    بایسکلبی اطالع ھستند، بنابراین ھنگام مواجھھ با جوانان  سرک شرکت نکرده اند. بنابراین آنھا از بسیاری از قوانین 
 عمل کنید.

نی دیگری از  سواران بھ اشتراک می گذارید، درست مانند ھر کاربر قانو بایسکل را با  سرک سواران محترمانھ رفتار کنید. شما  بایسکلبا   ■
سوار را مبھوت کند و باعث تصادف   بایسکلسوار منحرف نشوید. این ممکن است  بایسکل نزنید، فریاد نزنید و بھ سمت  ھارنھای ما.  سرک 

 جدی شود. 
 

 بایسکل   تجھیزات و روشنایی مورد نیاز   ■
 

 ھا بھ شرح زیر مجھز شوند:  بایسکل الزام می کند کھ    مونتاناقانون  
 

 فوت بھ جلو ساطع کند.   ۵۰۰ھنگام استفاده در شب، یک چراغ در جلو، کھ باید نور سفید قابل مشاھده حداقل    ■
 

، می تواند عالوه بر بازتابنده ھای رو بھ  باشدفوت بھ سمت عقب قابل مشاھده    ۵۰۰ساطع می کند کھ از    سرخنوری کھ یک نور    ■
 استفاده شود. عقب  

 
باید بھ دیواره ھای جانبی بازتابنده یا بازتابنده ھای نصب شده روی پره ھای ھر چرخ    بایسکل   تایرھنگام استفاده در شب، ھر دو    ■

اینچ) از داخل رینگ قرار داشتھ باشند و باید در ھر طرف چرخ قابل    ۳میلی متر (  ۷۶مجھز باشند. بازتابنده ھای پره ای باید در  
 باشند.   سرخیا    زردو بازتابنده ھای چرخ عقب باید    زردمشاھده باشند. بازتابنده ھای چرخ جلو باید اساساً بی رنگ یا  

 
 خشک، ھموار و تمیز لغزند.   سرک  ھا را روی سازد تا چرخرا قادر می  بریک کھ راننده   ■

 
  ۶و معلق حداقل    نارنجی فلورسنت مجھز کند کھ بھ وضوح ازعقب  خود را بھ بیرق  بایسکل سواری تشویق می شود    بایسکل   ھر

 . دیده شود  ایستاده است  بایسکل زمانی کھ    سرکفوت باالتر از  
 

را می توان اجتناب کرد. یکی از دالیل اصلی چنین تصادفاتی این واقعیت است کھ اکثر    بایسکل بسیاری از تصادفات وسیلھ نقلیھ /  
فکر کنید. ھنگام وارد شدن بھ    بایسکل سوار را نمی بینند. ھمانطور کھ در حین رانندگی با وسیلھ نقلیھ انجام می دھید بھ    بایسکل رانندگان  

سوار باشید کھ ممکن  بایسکل ھ می پیچید توجھ بیشتری داشتھ باشید. مراقب کودکان  ھا یا پیاده روھا و زمانی ک  بایسکل ھا، عبور از    سرک
 سواران بسیار آسیب پذیر ھستند.   بایسکل ھا حرکت کنند. بھ خاطر داشتھ باشید کھ  احاطھ    ھای پارک شده یاموتر  است بین

 
  پارکنگ   ►

 ■ دستورالعمل ھای عمومی 
 

خود را پارک می    ی تبدیل نمی شود. ھنگامی کھ موتراطمینان حاصل کنند کھ وسیلھ نقلیھ آنھا پس از پارک شدن بھ خطررانندگان مسئول این ھستند کھ 
ھایی کھ از ھر جھت نزدیک   موتر) برای ۲تداخل نداشتھ باشد و () بھ اندازه کافی از ھر خط مسافرتی دور است تا با ترافیک ۱کنید، مطمئن شوید کھ (

 اھده باشد. می شوند قابل مش
 

 در صورت امکان ھمیشھ در مکانی مشخص پارک کنید.  ■
دستی خود را تنظیم کنید. اگر وسیلھ نقلیھ دارای گیربکس دستی است، آن را در دنده بگذارید یا اگر    بریک ھمیشھ ھنگام پارک کردن،  ■

 گیربکس اتوماتیک دارد، آن را در پارک بگذارید. 
ھستید، قبل از   سرکخارج شوید. اگر مجبور بھ استفاده از کنار  موترسی کنید. اگر می توانید از ، ترافیک را برربقبل از باز کردن در  ■

 سواران و عابران پیاده را بررسی کنید. پس از بیرون آمدن در اسرع وقت در را ببندید. بایسکل خروج وسایل نقلیھ، 
 پارک شده رھا نکنید. ھر زمان کھ وسیلھ نقلیھ خود را ترک می کنید، درھا را قفل کنید.  ھا را در موترھرگز کلید ■
پارک کنید، وسیلھ نقلیھ خود را تا حد امکان دور از ترافیک پارک کنید. اگر حاشیھ ای وجود دارد، تا جایی کھ می توانید  سرک اگر باید در   ■

 پارک وجود ندارد، تا حد امکان بھ لبھ شانھ نزدیک شوید. نزدیک آن پارک کنید. اگر محدودیتی برای توقف یا 
 فوت) از حاشیھ یا شانھ باشد.  ۱.۵اینچ (  ۱۸وسیلھ نقلیھ شما باید در  ■
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فوتی باشند. اگر چراغ    ۵۰۰یا شانھ پارک می شوند باید دارای چراغ ھای جلو و عقب تا    سرک وسایل نقلیھ ای کھ در طول ساعات تاریکی در        ■
 ھای جلو روشن ھستند، باید کم نور شوند. 

  بایسکل ھنگام ورود بھ ترافیک از محل پارکینگ از چراغ راھنما استفاده کنید. حتماً بھ ھر دو جھت نگاه کنید و ھنگام عقب نشینی وسایل نقلیھ،       ■
 ھا و عابران پیاده را بررسی کنید. 

 
 موازی  پارکینگ    ■

 برای پارک موازی در فضای خالی کھ وسایل نقلیھ در جلو و پشت آن پارک شده است: 
 
 از نشانگر چرخش برای نشان دادن قصد خود برای پارک استفاده کنید.    .۱
 
وسیلھ نقلیھ خود را موازی با وسیلھ نقلیھ پارک شده در مقابل فضای خالی قرار دھید و حداقل دو فوت از این     .۲

در یک ردیف  پارک شده در جلوی فضای خالی    موتری ھ فاصلھ بگیرید. سپر عقب خود را با سپر عقب  وسیلھ نقلی 
 ) A(شکل    قرار دھید 

 
موازی یکنواخت شود. چرخ را بھ    موتری با درب جلوی    موتر بھ آرامی بھ عقب برگردید تا جایی کھ جلوی     .۳

درجھ قرار    ۴۵شدت بھ سمت راست بچرخانید و بھ آرامی بھ عقب برگردید تا زمانی کھ وسیلھ نقلیھ در زاویھ  
 ) Bگیرد و بھ عقب برگردید (شکل  

 
موازی عبور می کند، فرمان خود را بھ شدت بھ سمت    موتری ھنگامی کھ جلوی وسیلھ نقلیھ شما از عقب     .۴

 ) Cچپ بچرخانید، سپس بھ تدریج و در حالی کھ بھ فضا عقب می روید (شکل  
 
 ) Dکرده و در فضا بھ جلو بکشید (شکل    راست چرخ ھای وسیلھ نقلیھ خود را     .۵
 

 پارک کردن روی تپھ    ■
 شما   موتر بچرخانید. بھ این ترتیب، اگر    سرک ھایتان را بھ شدت بھ سمت کنار  تایر کنید،  وقتی روی تپھ پارک می 

 از سراشیبی شروع بھ غلتیدن می کند، از ترافیک دور می شود. 
 

 ) A(شکل  ھای خود را بھ سمت حاشیھ بچرخانید  تایر  وقتی رو بھ سرازیری پارک می کنید،     ■
 ) B(شکل  ھای خود را از حاشیھ بچرخانید  تایر  کنید،  وقتی رو بھ سرباالیی پارک می    ■

o   ،شکل  دور کنید    سرک ھای خود را از    تایر اگر حاشیھ ای وجود ندارد)C ( 
 
 
 
 

 

 

 ) ھی(بدون حاش ییسرباال یی سرباال یبیسراش
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 نیست   پارکینگ ساحھ برای    ■
ھای  مناطق زیادی وجود دارد کھ نمی توانید پارک کنید. عالئمی را کھ پارک را ممنوع یا محدود می کند بررسی کنید. برخی از محدودیت

 شوند:ھای رنگی حاشیھ نشان داده می پارک با عالمت 
 سفید = توقف فقط برای سوار کردن یا پیاده کردن مسافران   ■
 بمانید   موترزرد = توقف فقط بھ اندازه کافی برای بارگیری یا تخلیھ بار و شما باید با    ■
 = توقف نکنید، بایستید یا پارک نکنید   سرخ  ■
 

 پارک نکنید:
 

 یا چھارراھی   در یک تقاطع  ■
 فوتی از خط عابر پیاده یا پیاده رو در یک تقاطع  ۲۰در فاصلھ    ■
 در یک منطقھ ساخت و ساز اگر وسیلھ نقلیھ شما ترافیک را مسدود کند   ■
 تقدم فوتی از عالمت راھنمایی و رانندگی، عالمت توقف یا عالمت    ۳۰در فاصلھ    ■
 آتش نشانی   نل فوتی    ۱۵در فاصلھ    ■
 فوتی گذرگاه راه آھن  ۵۰در    ■
 فوت) از حاشیھ   ۱.۵اینچ (  ۱۸بیش از    ■
 فوتی یک راھرو در سمت دیگر  ۷۵  ، یا درسرکفوتی یک راھروی ایستگاه آتش نشانی در ھمان سمت    ۲۰در فاصلھ    ■

 سرک کنار  
 خصوصی، یا منطقھ ای از حاشیھ حذف یا پایین آمده برای دسترسی بھ پیاده رو  سرکمسدود کردن مسیر، کوچھ،    ■
 یا در تونل یا زیرگذر  بلندی روی پل یا    ■
 سرک در سمت اشتباه    ■
 یک وسیلھ نقلیھ پارک شده (دو پارکینگ)   سرکدر کنار    ■
 روی خطوط راه آھن  ■
 می گوید نمی توانید پارک کنید   عالمتیھر جا کھ    ■
(شما می توانید    داشتھ باشید. عالمت معلول  ، یا  ستیکر،  معلول    نمبر پلیتدر فضایی کھ برای معلوالن مشخص شده است، مگر اینکھ    ■

برای پارک نامناسب فقط در پارکینگ معلوالن جریمھ شوید 

 نگی پارک
 شده   مشخص

 

الزم است   زاجو
 مھ یجر
 لر  اد 100
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      بیمھ وسایل نقلیھ موتوری ◄
 الزامات   ■

باشد. مالکان باید ھمیشھ حداقل بیمھ    موجود بیمھ مسئولیت اجباری است (بھ جز موتور سیکلت). این بیمھ نامھ باید در وسیلھ نقلیھ در حال استفاده
 ای داشتھ باشند: 

 
 صدمھ بدنی یا مرگ یک نفر در ھر تصادف   -  دالر  ۲۵۰۰۰ •
 صدمھ بدنی یا مرگ دو نفر در ھر تصادف   -  دالر  ۵۰۰۰۰ •
 صدمھ یا تخریب اموال دیگران در ھر حادثھ   -  دالر  ۱۰۰۰۰ •

 
، رانندگانی کھ بھ دلیل تخلفات رانندگی یا درگیر شدن در تصادف وسایل نقلیھ موتوری متوقف می شوند، عالوه بر نمایش  مونتانابر اساس قانون 

 مدارک بیمھ باید ھمیشھ در وسیلھ نقلیھ ھمراه باشد. رانندگی و ثبت وسیلھ نقلیھ خود، باید مدارک بیمھ را بھ مجریان قانون نشان دھند.  الیسنس 
 

 عواقب   ■
  دالر  ۵۰۰ی کھ از دالر   ۲۵۰ بدون بیمھ نامھ مسئولیت معتبر، جرمی است کھ با جریمھ حداقل مونتانا ھای  سرک ن وسیلھ نقلیھ موتوری در راند

در برابر سابقھ رانندگی شما. جرم دوم یا بعدی با   نمره  ۵روز یا ھر دو مجازات می شود. و  ۱۰تا   کاونتیتجاوز نمی کند، یا با حبس در زندان 
روز   ۹۰و ثبت نام شما بھ مدت   نمبر پلیتروز یا ھر دو مجازات می شود. و تعلیق  ۱۰تا  کاونتیی یا حبس در زندان دالر  ۳۵۰  جریمھ حداقل

 روز برای تخلف سوم یا بعدی).  ۱۸۰( 
 

روز جریمھ را پرداخت   ۶۰اگر شما درگیر حادثھ شده باشید، در صورتی کھ دادگاه شما را مسئول خسارات وارده تشخیص دھد و در مدت 
سال سپری شود بھ   ۶و ثبت نام شما بھ حالت تعلیق در می آید. سیستم تعلیق اتوماتیک است. تا زمانی کھ جریمھ پرداخت نشده یا   الیسنس نکنید، 
 باقی می ماند. عالوه بر این، از شما خواستھ می شود کھ مدارک بیمھ وسایل نقلیھ موتوری را ارائھ دھید.  خود حالت

 
 بیمھ گذاران خود  ■

خود  بیمھ  ممکن است واجد شرایط    مونتاناوسیلھ نقلیھ موتوری ثبت شده در    ۲۵این قانون ھمچنین می گوید کھ صاحبان بیش از  
 شوند. 

  الیسنسدرگیر ھستند، بیمھ کافی کھ توسط شرکت دارای    مونتانادر مورد مالکان یا اپراتورھای غیر مقیم کھ در ھر حادثھ ای در  
دارند یا کار    مونتانابرای انجام تجارت در این ایالت نوشتھ شده است پذیرفتھ می شود. افراد غیر مقیمی کھ وسایل نقلیھ موتوری در  

ی ھستند و در صورت عدم رعایت، امتیازات رانندگی آنھا در  محفوظ مقررات و مجازات ھای قانون مسئولیت    می کنند مشمول کلیھ
لغو می شود. یک کپی تایید شده از سوابق در صورتی کھ قانونی بھ مقامات اجازه اقدام در مورد آن را داشتھ باشد بھ کشور    مونتانا

 اصلی غیر مقیم ارسال می شود. 
 

 ) (MTIVS  مونتانا سیستم تأیید بیمھ  ■
قانونی را تصویب کرد کھ اجازه ایجاد یک سیستم تأیید آنالین بیمھ    مونتانابھ منظور کمک بھ اجرای قانون بیمھ مسئولیت، قانونگذار  

ک سیستم تأیید بیمھ  دستور می دھد تا ی  مونتانا  عدلیھبھ وزارت    ۶۱-۶- ۱۵۷مشروح    مونتانامسئولیت وسایل نقلیھ موتوری را داد. کد  
  پالیسیبا الزامات    مونتاناھای    سرکوسایل نقلیھ موتوری ایجاد کند کھ بتواند تأیید کند کھ مالکان و اپراتورھای وسایل نقلیھ در  

 برای تحقق این نیاز پیاده سازی شد.   )MTIVS(   مونتانامطابقت دارند. سیستم تأیید بیمھ    موترمسئولیت  
 

MTIVS    و شرکت ھای بیمھ ای کھ بیمھ نامھ می نویسند استفاده می کند   مونتانا  موتری از اطالعات سوابق ثبت نام 
 برای دسترسی بھ اطالعات لحظھ بھ لحظھ برای تأیید اینکھ آیا وسیلھ نقلیھ دارای حداقل پوشش بیمھ مسئولیت است یا خیر.   مونتانادر  

 
برای تایید شواھد بیمھ  MTIVSو مردم می توانند از   کاونتی، دفاتر خزانھ داری  MVDسازمان ھای مجری قانون، دادگاه ھا،  

 استفاده کنند.
 

بیمھ مسئولیت ندارند. رانندگان بدون بیمھ مشکلی    مونتانااست کھ طبق قانون    مونتاناتم کاھش تعداد رانندگانی در  ھدف نھایی این سیس
ترافیک را تضعیف می کنند و ھزینھ ھای رانندگان بیمھ شده و مطیع قانون را افزایش می دھند. تأیید بیمھ    ت ظ اف محجدی ھستند کھ  

 تر می کند.   محفوظ ھا را برای ھمھ    سرکدر زمان واقعی،  
 

کنید. مراجعھ    www.dojmt.gov/driving/insurance-and-verification، بھ  MTIVSبرای اطالعات بیشتر در مورد  
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رانندگی  قوانین  -  ۴ فصل   
 

 

 
  ۴پرسش ھای فصل  

 
  . با شنیدن صدای موتر اضطراری، راننده باید:۱
 

 الف: سریع در جایی کھ او ھست، موتر را توقف کنید. 
 توقف کند و منتظر چراغ سرخ یا سبز باشد. ب: : 

 . توقف کنید سرک ج: در سمت راست سرک یا 
 سرعت را افزایش دھید و از سر راه موتر اضطراری دوری کنید.  د:
 
 .ھنگام برخورد با پیاده رو، راننده باید: ۲
 

 الف: مطمئن شوید کھ پیاده رو شما را می بیند.
 . اشتباه ھم باشد راهب: حق اول را بھ پیاده رو بدھید، حتی اگر پیاده رو در

 حق اول را دارد، او باید از حق اول استفاده کنیدج: ھمیشھ زمانی کھ پیاده رو بھ طور قانونی 
 ھنگام ورود بھ یک منطقھ پر ازدحام، سرعت خود را کم کنید و ھارن کنید. د:
 
 عبورکردن یا سبقت گرفتن از موتر سرویس مکتب از ھر جھت کھ در سرک با چراغ سرخ آن متوقف شده است، راننده باید  زمانی .۳
 

 الف: قبل از رسیدن بھ موترسرویس توقف کنید و تا زمانی کھ موترسرویس نکند، شما حرکت نکنید.
 را ادامھ ندھید. ن چراغ سرخ حرکت ب: قبل از رسیدن بھ سرویس توقف کنید و تا خاموش شد

 ج: قبل از رسیدن بھ سرویس توقف کنید و فقط زمانی ادامھ دھید کھ ھمھ بچھ ھا بھ سرویس باال یا تخلیھ شده باشند. 
 توقف کنید و تا زمانی کھ راه آزاد نشده، حرکت نکنید. د:
 
 ھنگام برخورد با یک دستھ عزاداری، یک راننده باید کدام کار را انجام دھد. .۴
 

 اجازه داده شود.  پولیسالف: . نمی توان بین موتر ای کھ راھپیمایی را تشکیل می دھند رانندگی کرد مگر اینکھ توسط افسر 
فیک  ب: نمی تواند وارد یک چھاراھی شود تا از مسیر موترھای مراسم تشییع جنازه عبور کند زیرا از طریق یک حرکت می کند چراغ ھای کنترل ترا

   سرخ را عبورکند. 
 ج: باید حق اول را بھ موتوری کھ بخشی از مراسم تشییع جنازه است بدھد 

 تمام جوابات*  د:
 
 .ھنگام نزدیک شدن بھ یک چاراھی غیر کنترول شده، راننده باید کدام کار را انجام دھید.  ۵
 

 الف: سرعت خود را حفظ کرده وبھ رانندگی ادامھ بدھید. 
 در چاراھی توقف کرده و ھمھ جھت را بررسی کرده و مطمین شوید حرکت کردن محفوظ است.  ب: 

 : سرعت را آھستھ کرده و بھ دیگرموترھا راه بدھد. ج
 . برای دیگر راننده گان راه بدھید: پایتان  را از اکسلتر دور کرده، باال بریک برده و چھار اطراف را نگام کنید. آماده باشید تا د
 
 
 یا راندن موتر در طرف خط چپ مرکزی شاھراه اجازه است؟ .آ۶
 

 . ن سبقت یا عبور کردن از موتردیگرالف: زما
 وعقب صاف باشد. فوت سرک ار پیش   ۵۰۰ب: زمانیکھ 

 زمانیکھ بغل ھای سرک خراب و فرسوده شده باشد.    :ج
 : زمانیکھ سرک از جانب مقابل خالی باشد.  د
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میکن  ی چگونھ محفوظ رانندگ -  5فصل   
 

 

 

  رانندگی کنیم محفوظچگونھ  - 5فصل 
باشید. رانندگی بھ مھارتی نیاز دارد   محفوظھیچ کتابچھ راھنمای کاربر نمی تواند بھ شما یاد دھد کھ چگونھ یک وسیلھ نقلیھ را اداره کنید یا یک راننده 

 ھ ھای خود دارد. کھ شما فقط می توانید از طریق آموزش و تمرین بھ دست آورید، و حتی در این صورت، ھمھ چیز بستگی بھ نحوه بھ کارگیری آموخت 
 

 نباشید  ھوش پرک یک راننده  ◄
  

بردارید، دستان خود را از فرمان بردارید و ذھن خود را از وظیفھ اصلی خود   سرکزمانی اتفاق می افتد کھ چشمان خود را از   حواس پریشان رانندگی
 درصد از تصمیمات رانندگی بر اساس آنچھ می بینیم است.  ۹۰دور کنید. رانندگی نیاز بھ تصمیم گیری و تفکر انتقادی دارد و  محفوظ یعنی رانندگی 

 
 کنید. کنید، خطر تصادف را تھدید می ای کھ در پیش دارید نگاه میسرک ید، و وقتی از  خواھید در حین رانندگی کار دیگری انجام دھزمانی کھ می 

 عبارتند از:   پریشانعوامل حواس 
 
 مسج /ارسال پیامک  •
 استفاده از تلفن ھمراه یا گوشی ھوشمند  •
 خوردن و آشامیدن  •
 صحبت یا مشاجره با مسافران   •
 آراستن •
 خواندن، از جملھ نقشھ ھا   •
 راھیابیاستفاده از سیستم   •
 تماشای یک ویدیو   •
 MP3تنظیم رادیو، پخش کننده سی دی، یا پخش کننده   •
 ، خستگی یا استرس کسل بودنخواب آلودگی،   •
 

ھمزمان دستی، بصری و شناختی می شود. ارسال یا خواندن یک متن  حواس پریشانی است زیرا شامل  پریشانیارسال پیامک نگران کننده ترین حواس 
در حالی کھ چشمان  است فوتبال  میدانمایل در ساعت مانند رانندگی در طول یک   ۵۵کند. با سرعت  دور می سرک ثانیھ چشمان شما را از   ۵بھ مدت 

 رانندگی.   در حالارسال نکنید   مسج/پیامک  .بستھ است. زنده برسید تان 
 

راننده، سرنشین و افراد اطراف را بھ خطر می اندازد و خطر تصادف را افزایش می دھد. چیزی کھ معموالً بھ عنوان "چند  حواس پریشانی عوامل ھمھ 
 ود. ی شوظیفھ" شناختھ می شود، واقعاً اینطور نیست. مغز شما در واقع با یک کار در یک زمان سروکار دارد، اما خیلی سریع بین کارھا جابھ جا م

 
 ارسال پیامک یا صحبت با تلفن در حین رانندگی از زندگی خود محافظت کنید. تماس ھا می توانند منتظر بمانند.نھ با   ■
 کنید.  متوجھ او را ی خود را ببندید و اگر حواس راننده ماشین شما پرت شد، ظافمحمسافر خوبی باشید، کمربند   ■
 کنید کھ بدون تلفن رانندگی کنند. دوستان و خانواده خود را تشویق   ■
 

 قوانینی را علیھ ارسال پیامک و مکالمھ با تلفن ھمراه در حین رانندگی تصویب کرده اند.  مونتانااکثر شھرھای 
 

بروید و توقف   رکساگر چیزھایی وجود دارد کھ فکر می کنید باید در حین رانندگی از آنھا مراقبت کنید، صبر کنید تا بتوانید با خیال راحت بھ کنار  
 کنید.

 
و دستان خود را روی چرخ نگھ دارید. بھ یاد داشتھ باشید، این نھ تنھا زندگی شما در دستان شماست، بلکھ زندگی    سرک ھمیشھ چشم خود را بھ   ■

 تمام کسانی است کھ تحت تأثیر انتخاب ھای شما قرار می گیرند 
 کمربند خود را بستھ اند و مطمئن شوید کھ ھمھ مسافران شما نیز  کمربند خود را ببندید   ■
 الکل مصرف نکنید و رانندگی نکنید ھرگز   ■
 مراجعھ کنید  /http://www.distraction.govبرای اطالعات بیشتر بھ   ■
 
 
 
 
 
 
 
  

  زیتواند ھمھ چ یتماس م ای امکیپ کی
 را خراب کند
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Chapter 5 – How To Drive Safely 
 

 

  بتدایی رانندگی ا ◄
 شروع   ■

بھ اینکھ    متعلق طرزعمل ھا متفاوت است  بررسی کنید.    موتر کتابچھ راھنمای مالک وسیلھ نقلیھ را برای بھترین مراحل راه اندازی  
 مطمئن شوید.   بریک ھای پارکینگ از    موتر الکترونیکی است و بھ نوع گیربکس،. قبل از استارت زدن  مدار  آیا وسیلھ نقلیھ دارای  

 
کھ دارای    ی موتر ھا باید کالچ را فشار دھید. برای  موتر باشد و در برخی    گیر اگر وسیلھ نقلیھ دارای گیربکس دستی باشد، نباید در  

 روشن نمی شود.   موتر را در «پارک» قرار دھید. در غیر این صورت    گیر گیربکس اتوماتیک است، باید انتخابگر  
 

 سرعت دادن   ■
ھای محرک، بھ ویژه روی سطوح    تایر بھ تدریج و بھ آرامی سرعت دھید. تالش برای استارت خیلی سریع می تواند باعث چرخش  

 شود.   موتر لغزنده و سر خوردن  
ھا بیش از حد دور    گیر   را تمرین کنید تا موتور ھنگام تعویض بین   اکسلیرتر با یک وسیلھ نقلیھ تعویض دستی، استفاده از کالچ و  

 ود یا از کار نیفتد. نش 
 

 فرمان   ■
یا    ۳و    ۹از دستگیره مناسب استفاده کنید. ھر دو دست باید در طرف مقابل فرمان قرار گیرند (مثالً در موقعیت ھای ساعت  

نصب شده در فرمان). این موقعیت راحت است و در    ایربگ / ھای جدیدتر مجھز بھ کیسھ ھوای موتر   ۴و    ۸موقعیت ھای ساعت  
، بپیچید. این ممکن است کنترل  فرمان  ھای پر سرعت بھ شما این امکان را می دھد کھ بدون برداشتن دستان خود از روی   سرک 

 بھتری در شرایط بحرانی بھ شما بدھد. 
 

جایکھ  ترافیکی باشید    متوجیع وضیعت .  باشید   متوجھ ھم    مقابل خود وسیلھ نقلیھ    بلکی بھ   سرک خوب نگاه کنید، نھ فقط بھ    سرک بھ  
 خواھید داشت.   محفوظ و    آرام ھدایت کنید بھ این ترتیب، زمانی برای ھدایت    موتر خود را   قبل از اینکھ بھ آنھا برسید   نیاز دارید 

 
دست" بچرخانید. چرخ را فقط با کف یک دست نچرخانید    باالی گوشھ ھا، فرمان را با استفاده از تکنیک "دست    در   ھنگام چرخش 

بھ    لغزش   کنید. اجازه دادن  راست وگرنھ ممکن است کنترل خود را از دست بدھید. وقتی یک پیچ را کامل کردید، فرمان را با دست  
 آن از بین انگشتان شما می تواند خطرناک باشد. 

 
 
 
 

 اخطاریھ
کلید موتر ا در ھنگام  
رانندگی چرخ  ندھید  

 یا نکشید
 

 فرمان/چرخ
خود را قفل  

 میکند 

 
      

     
  
 

    
   

 عملکرد قفل فرمان 
 پارک   ستمیس . تعغیر بھ ۱

"پارک"    تی را بھ موقع  گیر کنید. پارک
  شود تا قفل دی را بچرخان  دی . کلدی دھ ریی تغ

 .دکنی و خارج 
 ی دکمھ دو دست  ستم یس. ۲

 ازی بھ دو دست ن  ستم ی س نی اکنید.  پارک
ستون فرمان را فشار   ری دارد. دکمھ ز

و    تا قفل شود  دی را بچرخان  دی . کلدی دھ
 .دکنی خارج 

 ی اھرم ستمیس
جرقھ   یکی اھرم واقع در نزدکنید.  پارک

تا قفل   دی را بچرخان  دی . کلدی را فشار دھ
 .دکنی و خارج   شود
 ستم ی در س فشار 
 ھید . فشار در دی خاموش کن کنید.   پارک

. دکنی و خارج  شود تا  دی را بچرخان  دی کل
 کردن  و خارج ن دی چرخان ستمیس

  قفل شودتا  دی را بچرخان  دی کلکنید.  پارک
 . دکنی و خارج 
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میکن  ی چگونھ محفوظ رانندگ -  5فصل   
 

 

 کنترل سرعت    ■
روید. سرعت سنج را اغلب چک کنید. مردم در قضاوت کردن  بھترین راه برای کنترل سرعت این است کھ بدانید با چھ سرعتی می

سرعت حرکتشان خیلی خوب نیستند. ممکن است خیلی سریعتر از آنچھ فکر می کنید پیش بروید. این امر بھ ویژه زمانی صادق است کھ  
 بسیار کندتر رانندگی می کنید.   با سرعتھای محلی  سرکد و در  ھای پرسرعت خارج می شوی  سرکاز  

 
یا آب و ھوا بد است، ممکن است الزم باشد کمتر از    سرکشما آنجا ھستند. اگر    محافظتعالئم محدودیت سرعت را دنبال کنید، آنھا برای  

 حد مجاز رانندگی کنید. 
 

 فھرست شده است.   ۳۶قوانین رانندگی در صفحھ    -۴در فصل    مونتانامحدودیت سرعت استاندارد  
 

 توقف   ■
شوید. توقف ناگھانی خطرناک است و معموالً بھ راننده ای اشاره می کند  میمتوقف    قبل از آن کھ میرسید  ھوشیار باشید تا بدانید چھ زمانی

، ممکن است لغزید و کنترل وسیلھ نقلیھ خود را از دست بدھید. ھمچنین توقف  گیرید  می  بریککھ توجھی نکرده است. وقتی سریع  
 رانندگان پشت سر خود را بدون برخورد با شما سخت تر می کنید. 

 
جلوگیری کنید. با کاھش سرعت یا تغییر الین، ممکن است اصالً مجبور بھ توقف    ، از توقف عجوالنھدیدن رویدادھا از قبل سعی کنید با  

 تری باشد.   محفوظنباشید، و اگر این کار را انجام دھید، می تواند توقف تدریجی و  
 

  خوب دیدن ◄
 

عامل اصلی  بیشتر کارھایی کھ در رانندگی انجام می دھید بھ آنچھ می بینید بستگی دارد. برای اینکھ یک راننده خوب باشید، باید خوب ببینید. تنھا 
ت غیرمنتظره ھوشیار  ، کناره ھا و پشت وسیلھ نقلیھ خود نگاه کنید و نسبت بھ اتفاقاسرکخرابی، ناتوانی در دیدن آنچھ اتفاق می افتد است. شما باید بھ 

باشید. در شب و در مواقع دیگری کھ دیدن آن سخت است، باید از چراغ ھای جلو استفاده کنید. بھ عنوان مثال، در بسیاری از تصادفات با  
 .نگاه کرده اند اما آنھا را ندیده اندرانندگان گزارش کردند کھ آنھا و عابران پیاده،  بایسکل سوارانموتورسیکلت، 

 
کافی بھ رانندگی خود   ھدگان باید نسبت بھ آنچھ در اطرافشان می گذرد ھوشیار باشند. بسیاری از تصادفات بھ این دلیل رخ می دھد کھ رانندگان توج رانن 

خواھید بھ نقشھ نگاه  بر ندارید. بھ عنوان مثال، اگر باید بھ نقشھ نگاه کنید، قبل از اینکھ ب  سرکندارند. در ھر لحظھ بیش از چند ثانیھ چشم خود را از 
 .خارج شوید. ھنگام رانندگی سعی نکنید نقشھ را بخوانید سرک کنید، با خیال راحت از  

 
، صحبت  بھ دست نمیگیریدخودداری کنید. حتی با استفاده از تجھیزات  موتر اگر تلفن ھمراه یا رادیو دو طرفھ دارید، از استفاده از آن در ھنگام حرکت 

رانندگی نکنید. گوشکی با تلفن یا رادیو توجھ شما را از رانندگی دور می کند و باعث می شود کمتر متوجھ موقعیت ھای خطرناک شوید. با ھدفون یا 
 .اضطراری را خیلی سخت می کنند صدا ھای آنھا شنیدن 

 
برندارید و   سرک، چشمان خود را از  سرک می گیرد یا سایر فعالیت ھای کنار  تکت ھنگام عبور از تصادف با امدادگران اضطراری، شخصی کھ 

بردارید تا بھ چیزی نگاه کنید، ممکن  سرک " می گویند). اگر چشمان خود را از  حواس پرتسرعت خود را برای خیره شدن کاھش ندھید (اغلب بھ آن "
را افزایش   ازدحاماست بھ وسیلھ نقلیھ ای برخورد کنید کھ سرعتش کاھش یافتھ یا جلوی شما متوقف شده است. کاھش سرعت خیره شدن نیز می تواند 

ت از آنھا عبور کنید. نگاه دارید و با خیال راحت و در اسرع وق سرک ، چشم خود را بھ  سرک لبھ دھد. ھنگام عبور از حوادث 
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 برسی اجمالی   /مرور کردن   ■
نقلیھ خود   برای اینکھ یک راننده خوب باشید، باید بدانید در اطراف وسیلھ نقلیھ شما چھ اتفاقی می افتد. شما باید بھ جلو، بھ طرفین و پشت وسیلھ 

  سرک بھ شما کمک می کند تا مشکالت پیش رو، وسایل نقلیھ و افرادی را کھ ممکن است تا رسیدن بھ آنھا در  یا مرور کردن   نگاه کنید. اسکن 
 باشند، عالئم ھشدار دھنده مشکالت پیش رو و عالئم راھنمایی را ببینید. 

 
 

 ید بھ جلو نگاه کن
نگاه کنید. با نگاه خوب    سرک یھ جلوتر از وسیلھ نقلیھ خود بھ ثان   ۱۰لحظھ آخری یا نیاز بھ پیچیدن، باید حداقل   بریک گرفتنبرای جلوگیری از 

 تر رانندگی کنید.   محفوظ بھ جلو و آماده بودن برای توقف یا تغییر مسیر در صورت نیاز، می توانید 
یلھ نقلیھ  سوخت صرفھ جویی کنید، بھ حرکت در ترافیک با سرعت ثابت کمک کنید و بھ خودتان فرصت دھید تا اطراف وس مواد در مصرف 

 ھدایت کنید.  و مستقیم   درست ترکمتری  کند با منحرف شدن  ھمچنین بھ شما کمک می سرک نگاه خوب بھ  سرک در کنار  خود را بھتر ببینید و
 

،  شاھراهجلوتر را ببینید. در  بالکک است. وقتی در ترافیک شھری رانندگی می کنید، سعی کنید حداقل یک بال  ثانیھ حدود یک ۱۰در شھر، 
 چھارم مایل است.  بر  شھر یا یک بالکثانیھ حدود چھار  ۱۰

 
 
 
 

 ثانیھ جلوتر نگاه می کنید، آمده است:  ۱۰در اینجا نحوه تشخیص اینکھ آیا بھ 
 
 یا تیر تلفن پیدا کنید. اشارهیک شی غیر متحرک مانند  . ۱
 ھزار و...) کنید تا بھ شیء برسید. -ھزار، سھ -ھزار، دو-شروع بھ شمردن (یک. ۲
 است کھ بھ دنبال آن بودید. تعداد ثانیھ ھایی کھ شمردید، تعداد ثانیھ ھای پیش رو . ۳
 

تری باشید. می توانید از نیاز بھ توقف یا چرخش سریع اجتناب کنید. ھر چھ کمتر مجبور باشید بایستید  محفوظ می توانید راننده  پیش رو با نگاه کردن بھ 
 یا سریع بچرخید، احتمال اینکھ با کسی برخورد کنید یا کسی با شما برخورد کند کمتر است. 

 
  تیل بیشتر، زمان و میشوید صرفھ جویی کنید. ھر بار کھ مجبور بھ توقف سریع  یا تیل سوخت  مواد  ، می توانید در مصرف پیش رو اه کردن بھ با نگ

  . رانندگانی کھ بھ خوبی بھ جلو نگاه می کنند و می توانند بھ تدریج سرعت خود را کاھش دھند یا مسیر را ھیددرا سرعت ب ی خود موترالزم است تا 
 ھای غیرضروری کھ منجر بھ کاھش مایل در ھر گالن می شود، اجتناب کنند. بریک تغییر دھند، می توانند از 

 
ی برای  اگر ھمھ بھ جلو نگاه می کردند، ترافیک روان تر می شد. ایجاد تغییرات رانندگی قبل از آخرین لحظھ بھ رانندگان پشت سر شما زمان بیشتر

بینی قدام کنید، کمتر کسی کھ پشت سر شما است مجبور می شود بھ وسیلھ نقلیھ شما سریع واکنش نشان دھد. با پیشواکنش می دھد. ھرچھ زودتر ا 
بیشتری رانندگی کنند. این   محافظت کند با تر رانندگی کنید، و این بھ رانندگانی کھ پشت سر شما ھستند نیز کمک می محفوظ توانید تغییرات رانندگی، می

 ھمچنین باعث می شود کھ ترافیک با سرعت ثابتی حرکت کند. 
 
 

 بھ طرفین نگاه کنید 
ھا جستجو  ھر زمان از مسیر شما عبور کنند یا وارد مسیر شما شوند، باید در کنارهاز آنجایی کھ وسایل نقلیھ، عابران پیاده یا حیوانات ممکن است در 

آید. این امر بھ ویژه در تقاطع ھا و گذرگاه ھای راه آھن (جایی کھ ھمیشھ باید منتظر قطار باشید) صادق  کرده و اسکن کنید تا مطمئن شوید کسی نمی
است. 

 جلوتر نگاه کنید مایل  ۴/۱ یک بالک جلوتر نگاه کنید 
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 ھا  چھارراھی
ھای فرعی، راھروھا، و   سرک ھای متقاطع،  سرک. آنھا عبارتند از: یا رد میشود کھ ترافیک در آن ادغام می کند ھا ھر مکانی ھستند  چھارراھی

شوید، برای نزدیک شدن بھ وسایل نقلیھ و/یا عبور از عابران پیاده بھ چپ و   چھارراھیورودی ھای مرکز خرید یا پارکینگ. قبل از اینکھ وارد یک 
نگاه کنید تا  چھارراھی ف شد، درست قبل از شروع حرکت بھ چپ و راست نگاه کنید. قبل از شروع بھ حرکت بھ سراسر راست نگاه کنید. اگر متوق 

 .پاک است  چھارراھیمطمئن شوید کھ مسیر از طریق  
 

ی کھ بھ آن می پیچید نگاه کنید تا مطمئن شوید کھ  سرک در ترافیک روبرو باشید. بھ    محفوظ جایقبل از اینکھ در ترافیک روبرو بھ چپ بپیچید، بھ دنبال 
بپیچید یک بار  ھیچ وسیلھ نقلیھ یا عابر پیاده ای در مسیر شما نیست و شما را در مسیر ترافیکی کھ از روبرو می بینید سرگردان می کند. قبل از اینکھ 

 .یک طرفھ دیگر بپیچید سرک یک طرفھ بھ چپ بھ   سرکاینکھ ممنوع است، می توانید از یک دیگر بھ سمت ترافیک روبرو نگاه کنید. مگر 
 

ا  قبل از گردش بھ راست، مطمئن شوید کھ ھیچ ترافیکی از سمت چپ شما نزدیک نمی شود و ھیچ ترافیکی از طرف مقابل کھ بھ سمت چپ بھ مسیر شم
ی  وجود ندارد. نوبت خود را بدون بررسی عابران پیاده کھ از جایی کھ می خواھید بپیچید شروع نکنید. شما می توانید بھ سمت راست رو می چرخد  

 .بچرخید مگر اینکھ ممنوع باشد سرخ
 

گی اطاعت نمی  برای جلوگیری از عبور و مرور در مقابل خود بھ عالئم راھنمایی و رانندگی اعتماد نکنید. برخی از رانندگان بھ عالئم راھنمایی و رانند
چراغ   رانندگان میشھ مراقب  ت توقف داشتھ باشد. هیا عالم سرخ ، بھ چپ و راست نگاه کنید، حتی اگر ترافیک دیگر چراغ چھارراھیکنند. در یک 

عبور   سرخبھ احتمال زیاد از چراغ   ی. این بھ ویژه پس از سبز شدن چراغ شما بسیار مھم است. این زمانی است کھ رانندگان در چھارراھباشید سرخ
 .می کنند. دیگرانی کھ ممکن است توقف نکنند افرادی ھستند کھ مشروب الکلی مصرف کرده اند یا سایر رانندگان بی احتیاط

 
مسدود   یمطمئن شوید کھ می توانید ترافیک عبوری را بھ وضوح ببینید. اگر متوقف شدید و دید شما از یک چھارراھ چھارراھیقبل از ورود بھ یک 

ما بتوانید ھ آرامی بھ جلو بروید تا بتوانید ببینید. با حرکت آھستھ بھ جلو، رانندگان عبوری می توانند جلوی وسیلھ نقلیھ شما را قبل از اینکھ ششده است، ب 
 .آنھا را ببینید، ببینند. این بھ آنھا فرصتی می دھد تا سرعت خود را کاھش دھند و در صورت نیاز بھ شما ھشدار دھند

 
شود. بنابراین،   سرکعبور کند یا وارد  سرک فعالیت زیادی وجود داشتھ باشد، احتمال زیادی وجود دارد کھ شخصی از    سرکدر کنار ھر زمان کھ 

ھستید، بسیار مھم است   ساحھ مکتب ، زمین ھای بازی و  مصروفھنگامی کھ در نزدیکی مراکز خرید، پارکینگ ھا، مناطق ساخت و ساز، پیاده روھای 
 .نگاه کنیدکھ بھ طرفین 

 
 

 گذرگاه ھای راه آھن 
ریل نگاه کنید تا مطمئن شوید قطاری نمی آید. تصور نکنید کھ قطاری نمی آید   خط  ھمانطور کھ بھ ھر گذرگاه راه آھن نزدیک می شوید، بھ باال و پایین

 .حتی اگر قبالً قطاری را در آن گذرگاه ندیده باشید. این یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در گذرگاه ھای راه آھن است
 

ا قطار در حال عبور بھ خوبی از مسیر عبور کند. قطار دیگری  ھایی کھ بیش از یک مسیر دارند، قبل از شروع بھ عبور، منتظر بمانید ت در گذرگاه 
 قطاری کھ ممکن است توسط قطاری کھ بھ تازگی رد شده پنھان شده باشد.  - ممکن است در راه باشد 

 
 بھ عقب نگاه کن 

سنگین است باید بیشتر چک کنید. این تنھا راھی است    عالوه بر تماشای ترافیک پیش رو، باید ترافیک پشت سر خود را نیز بررسی کنید. وقتی ترافیک
دھد تا کاری در مورد آن انجام دھید. ھنگام تغییر آید و بھ شما زمان می کند یا خیلی سریع می توانید متوجھ شوید کھ کسی خیلی از نزدیک دنبال می کھ می 

شیب دار، بسیار مھم است کھ بھ دنبال وسایل نقلیھ باشید.  مسیر، کاھش سرعت، عقب نشینی، یا در حال رانندگی از یک تپھ طوالنی یا
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 ھنگام تغییر خطوط 
این بدان  ھر زمان کھ می خواھید خط را تغییر دھید، باید بررسی کنید کھ ھیچ وسیلھ نقلیھ ای در خطی کھ می خواھید وارد شوید وجود نداشتھ باشد. 

ن دیگر، ادغام بھ  معناست کھ قبل از تغییر مسیر باید ترافیک کنار و پشت وسیلھ نقلیھ خود را بررسی کنید. تغییر خطوط شامل: تغییر از یک الین بھ الی 
 از حاشیھ یا شانھ است.  سرک از یک رمپ ورودی و ورود بھ   سرک 

 
 ھنگام تغییر مسیر، باید: 

 
. بھترین راه برای آگاه کردن سایر رانندگان از قصد خود برای تغییر یا ادغام  از چراغ راھنما برای نشان دادن تغییر یا ادغام خط خود استفاده کنید   ■

 استفاده از چراغ راھنما برای نشان دادن اینکھ بھ کدام خط وارد خواھید شد. خطوط،  
اطمینان حاصل کنید کھ ھیچ وسیلھ نقلیھ ای در خطی کھ می خواھید وارد شوید وجود نداشتھ باشد.   بھ نمای عقب و آینھ ھای جانبی خود نگاه کنید.   ■

 مطمئن شوید کھ کسی قرار نیست از شما عبور کند. 
شما نیست. بھ این مناطق "نقاط    موترمطمئن شوید کھ ھیچ کس نزدیک گوشھ ھای عقب  از روی شانھ خود بھ سمتی کھ قصد حرکت دارید نگاه کنید.   ■

 ا بچرخانی و نگاه کنی. انرکور" می گویند زیرا نمی توانید آنھا را از طریق آینھ خود ببینید. باید سرت 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

پیش رو برندارید. ھنگامی کھ شما در حال بررسی ترافیک بھ طرفین، عقب و یا حتی   سرکچک کنید. بیش از یک لحظھ چشم خود را از  سریع■  
کشیدن بھ   روی شانھ خود ھستید، ترافیک پیش روی شما می تواند ناگھان متوقف شود. ھمچنین، در حالی کھ در حال آماده شدن برای تغییر خط، ادغام یا

ھای پیش روی خود باشید.   موترھای خود برای بررسی ترافیک استفاده کنید. بھ این ترتیب شما می توانید بھ طور ھمزمان مراقب ستید، از آینھ ھ سرک 
در ھر  ا درست قبل از اینکھ مسیر را برای ترافیک در نقطھ کور خود تغییر دھید، از روی شانھ خود چک کنید. در صورت نیاز چندین بار نگاه کنید ت 

 زمان بھ مدت طوالنی نگاه نکنید. باید پیگیری کنید کھ ترافیک در مقابل شما و در خطی کھ وارد می شوید چھ می کند. 
مسیر دور را بررسی کنید. در صورت وجود، حتماً خط دور را بررسی کنید، زیرا ممکن است شخصی در آن خط قصد داشتھ باشد بھ ھمان خطی    ■

 وید حرکت کند.کھ می خواھید وارد ش
و عابران پیاده وجود دارند کھ دیدن آنھا   بایسکلمانند موتورسیکلت،   سرک را بررسی کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ سایر کاربران   سرکسایر کاربران   ■

جبور شود برای جلوگیری از  سوار م بایسکل باید ھمیشھ محتاط باشید زیرا ممکن است  بایسکلھا است. ھنگام عبور از  الریھا و  موتر سخت تر از 
 می شوید ھوشیار باشید.  سرک وارد  سرک بھ سمت ترافیک منحرف شود. مخصوصاً زمانی کھ از مسیر پیاده روی یا  سرک برخورد با یک شی در 

 
 

 خود را کاھش میدھد زمانی کھ شما سرعت
ی خود را چک کنید. زمانی کھ سرعت شما را بھ سرعت کاھش می دھید یا در نقاطی کھ راننده  موتر ھر زمان کھ سرعت خود را کم کردید باید پشت 

 بعدی انتظار کاھش سرعت شما را ندارد، بسیار مھم است، مانند مسیرھای شخصی یا پارکینگ. 
 
 

 ھنگام دور شدن از حاشیھ 
را بیرون بکشید. موتر خود د، بھ شانھ چپ نگاه کنید و در صورت امن بودن دھی  اشاره

Light gray areas in the illustration indicate a driver’s blind spots. دھد ینقاط کور راننده را نشان م ریروشن در تصو یخاکستر  قسمت ھای. 

Light gray areas in the illustration indicate a driver’s blind spots 
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 ید ومیر بھ عقبوقتی 
. در یک مرکز خرید، سعی کنید جای پارکی را پیدا کنید کھ  بھ عقب بروید دیدن پشت وسیلھ نقلیھ برای شما سخت است. سعی کنید تا حد امکان کمتر

ضروری است، در اینجا نکاتی وجود دارد کھ بھ  رفتن  کھ بھ عقب بتوانید ھنگام خروج بھ جلو رانندگی کنید. در مواردیبتوانید در آن رانندگی کنید تا 
 کنید: بھ عقب ھدا یت  محفوظ ی خود را موتر شما کمک می کند تا 

 
 نده دیده نمی شوند. ران  چوکی قبل از سوار شدن، پشت وسیلھ نقلیھ خود را بررسی کنید. کودکان یا اشیاء کوچک از روی     ■

خود وابستھ  ■  بازوی راست خود را روی پشتی چوکی بگذارید و بچرخید تا بتوانید مستقیماً از شیشھ عقب نگاه کنید. بھ نمای عقب یا آینھ ھای جانبی  
 نباشید زیرا نمی توانید مستقیماً پشت وسیلھ نقلیھ خود را ببینید.

 نشینی، ھدایت وسیلھ نقلیھ شما بسیار سخت تر است. . ھنگام عقب بھ عقب برویدبھ آرامی    ■
 استفاده کنید. عقب رفتن برای کمک بھ  موتردر صورت امکان، از فردی خارج از    ■
 

 رانندگی در شب   ■
خوبی ببینند، از تصمیمات رانندگی بر اساس آنچھ می بینیم است. از آنجایی کھ دید در شب کاھش می یابد، رانندگان در شب نمی توانند بھ   ۹۰ ٪

و آب و ھوا را در نظر   موتر، سرک. رانندگی در شب مستلزم این است کھ نھ تنھا محدودیت سرعت، بلکھ وضعیت بنابراین سرعت را آھستھ کنید 
سایل نقلیھ تا  بگیرید. ھر زمان کھ نیم ساعت بعد از غروب آفتاب و نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب، یا ھر زمانی کھ بھ دلیل شرایط نور کافی، افراد یا و 

 فوت قابل رویت نیستند، باید چراغ ھای جلو را روشن کنید.  ۵۰۰
 

فوت نشان   ۱۰۰) برای کم نور (  روشنی کمترفوتی و ھنگامی کھ  ۳۵۰(روشن) باید افراد و وسایل نقلیھ را در فاصلھ روشنی زیادھای جلو در چراغ 
با وسیلھ نقلیھ و در  روبرو شدن فوتی از  ۱۰۰۰خود را در فاصلھ   دھند. ھنگام غروب یا روزھای ابری، باید چراغ ھای جلو را روشن کنید. نورھایمی

م دنبال کردن یک وسیلھ نقلیھ کم کنید. ھرگز با چراغ ھای پارکینگ خود رانندگی نکنید، زیرا ممکن است ترافیک روبرو فکر  فوتی ھنگا ۵۰۰فاصلھ 
 رد. کند کھ شما متوقف شده اید. تا زمانی کھ ھنگام نزدیک شدن بھ یک وسیلھ نقلیھ موتوری آن را خاموش کنید، می توان از نورافکن استفاده ک

 
ای  را تماشا کنید و اگر راننده  سرک با ترافیک در شب، از نگاه مستقیم بھ چراغ ھای جلو خودداری کنید. درعوض، لبھ سمت راست  ن روبرو شدھنگام 

اید. قانون نھ تنھا کاھش نور را برای نزدیک  ھای خود را کم کرده زند، مطمئن شوید کھ چراغ ھای خود را بھ سمت شما می آید چراغ کھ از روبرو می 
 تر است.  محفوظبھ ترافیک الزامی می کند، بلکھ مودبانھ و شدن 

اگرچھ عینک آفتابی در طول روز کمک بزرگی است، اما دید شما را در شب بھ طور خطرناکی کاھش می دھد. حتی برخی از لنزھای رنگی و  
 .استفاده می کنند باید احتیاط کنند ھلنزھای رنگ٪ دید در شب شما را کاھش دھند. ھمھ کسانی کھ از ۳۰"خاکستری عکس" می توانند تا 

 
  سرک دارید، حتما سرعت را بھ آرامی کاھش دھید. تا زمانی کھ وسیلھ نقلیھ شما تحت کنترل نیست، سعی نکنید از  تایر اگر مشکل مکانیکی یا خرابی 

ارج شوید. اگر در شب، حتما چراغ ھای پارکینگ خود را  خارج شوید. سپس بھ سمت راست خود حرکت کنید و تا آنجا کھ ممکن است از خط ترافیک خ
 .روشن بگذارید و اگر چراغ ھای جلو روشن ھستند، از کم نور بودن آن ھا مطمئن شوید

 
 کلکینوقف کنید، ھای طوالنی خودداری کنید. ھنگامی کھ خستھ ھستید، حداقل ھر دو ساعت یکبار برای استراحت کوتاه ت سفر از رانندگی در شب برای 

خواب  خارج شوید و    سرکآلود شدید، از بچرخد، آواز بخوانید یا رادیو پخش کنید. اگر خواب  موتریا دریچھ ھوای سرد را باز کنید تا ھوای تازه در 
. ھرگز نرسید سبت بھ اینکھن  یا بھتر است یک اتاق برای شب پیدا کنید. بھتر است چند ساعت دیرتر بھ مقصد برسید کنید
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  برقراری ارتباط ◄
راننده دیگری را نمی بیند، یا زمانی کھ یک راننده کاری را انجام می دھد کھ راننده دیگر   ،تصادفات اغلب بھ این دلیل اتفاق می افتد کھ یک راننده

 اطالع دھند کھ در آنجا ھستند و قصد انجام چھ کاری را دارند.  سرک انتظارش را ندارد. مھم است کھ رانندگان بھ سایر کاربران 
 

 بگذارید دیگران بدانند شما آنجا ھستید   ■
 بدانند کھ شما آنجا ھستید.  سرکبرخی از رانندگان ھمیشھ بھ آنچھ در اطرافشان می گذرد توجھ نمی کنند. مھم است کھ سایر کاربران 

 
 از چراغ ھای جلو استفاده کنید 

تا بھ   بزنید جلو را فلش یھاچراغ ھای جلو عالوه بر کمک بھ دیدن شما در شب، بھ دیگران کمک می کنند تا شما را ببینند. در صورت نیاز، چراغ 
کھ در آنجا ھستید ھشدار دھید. بھ یاد داشتھ باشید کھ ھر زمان کھ برای دیدن دیگران مشکل داشتید چراغ ھای جلو خود را روشن   سرکسایر کاربران 

 کنید. اگر در دیدن آنھا مشکل دارید، آنھا برای دیدن شما مشکل دارند. 
 

ھای جلو دید  آلود، گاھی اوقات دیدن وسیلھ نقلیھ شما برای سایر رانندگان سخت است. در این شرایط، چراغ  ارغب در روزھای بارانی، برفی یا   ■
 کنند. بھ یاد داشتھ باشید، اگر برف پاک کن ھای خود را روشن می کنید، چراغ ھای جلو را روشن کنید.تر میی شما را آسان موتر

چراغ ھای جلو را روشن کنید. اگر آنھا را کمی زودتر روشن کنید، بھ سایر رانندگان کمک می کنید تا شما را  وقتی ھوا شروع بھ تاریک شدن کرد   ■
 ببینند.

 ھای پارک شده است. موترھر زمان کھ رانندگی و چراغ الزم است، از چراغ ھای جلو خود استفاده کنید. چراغ ھای پارکینگ فقط برای   ■
غروب خورشید، چراغ ھای جلو را روشن کنید. رانندگانی کھ بھ سمت شما می آیند ممکن است در دیدن وسیلھ نقلیھ شما  ھنگام دور شدن از طلوع یا   ■

 مشکل داشتھ باشند. چراغ ھای جلو بھ آنھا کمک می کند تا شما را ببینند.
 

 خود استفاده کنید ھارن از 
شما می تواند توجھ آنھا را جلب کند. ھر زمان کھ بھ جلوگیری از تصادف کمک    ھارن نند. مردم نمی توانند شما را ببینند مگر اینکھ بھ راه شما نگاه ک

خود ضربھ ای سبک   ھارن باید تمام چیزی باشد کھ نیاز دارید. بھ  ھارناز آن استفاده کنید. اگر خطر فوری وجود ندارد، یک ضربھ سبک روی  میکند
 بدھید:

 
 سوار بھ نظر می رسد کھ در حال حرکت بھ سمت مسیر شماست.  بایسکلھنگامی کھ فردی پیاده یا   ■
 وقتی از کنار راننده ای رد می شوید کھ شروع بھ پیچیدن بھ الین شما می کند.   ■
 وقتی راننده ای ھست کھ توجھی نمی کند یا ممکن است در دیدن شما مشکل داشتھ باشد.   ■
 دار، منحنی تند، یا خروج از یک کوچھ باریک. ای شیب ھ پیش رو دارید ببینید، مانند تپھتوانید آنچھ را کآیید کھ نمی وقتی بھ جایی می   ■
 

 خود نترسید. این کار را زمانی انجام دھید:  اوردن بلند ھارنصدا  بھ  اگر خطری وجود دارد، از
 است  سرک یک کودک یا فرد بزرگتر در حال پیاده روی، دویدن یا سوار شدن بھ   ■
 ماشین دیگری در خطر برخورد با شماست   ■
 کنترل وسیلھ نقلیھ خود را از دست داده اید و بھ سمت شخصی حرکت می کنید  ■
 

 خود استفاده نکنید ھارن زمانی کھ از 
 خود استفاده کنید. آن ھا ھستند: ھارنچندین مواقع وجود دارد کھ نباید از 

 
 تشویق کسی بھ رانندگی با سرعت بیشتر یا دور شدن از مسیر   ■
 برای اطالع سایر رانندگان از یک خطا   ■
 پرسی با دوست  احوال   ■
 اطراف عابران کم بینا   ■
 

 از سیگنال ھای اضطراری استفاده کنید 
خراب شد، مطمئن شوید کھ سایر رانندگان می توانند آن را ببینند. اغلب اوقات، تصادفات بھ این دلیل رخ می دھد کھ   شاھراه ھ نقلیھ شما در اگر وسیل 

یا تلفن ھمراه خود  دو طرفھ شده را نمی بیند تا زمانی کھ برای توقف خیلی دیر شده باشد. در صورت وجود، از رادیو   خرابراننده یک وسیلھ نقلیھ 
یا شماره   CBھا دارای عالئمی ھستند کھ بھ شما می گویند کانال   سرک برای اطالع مقامات از خرابی خود یا شخص دیگری استفاده کنید. بسیاری از 

 تلفن در مواقع اضطراری تماس بگیرید. اگر با وسیلھ نقلیھ مشکل دارید و نیاز بھ توقف دارید: 
 

 خارج کرده و از ترافیک دور کنید. سرک سیلھ نقلیھ خود را از در صورت امکان، و  ■
 فالشرھای اضطراری خود را روشن کنید تا نشان دھید کھ مشکل دارید.   ■
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خارج کنید، سعی کنید در جایی توقف کنید کھ سایر رانندگان دید واضحی از وسیلھ نقلیھ شما دارند. فقط   سرک اگر نمی توانید وسیلھ نقلیھ خود را از   ■

 باالی یک تپھ یا فقط در اطراف یک منحنی توقف نکنید.
 این اجازه می دھدقرار دھید.  موتر ھای اضطراری را پشت فلییرھشدار دھید کھ وسیلھ نقلیھ شما آنجاست.  سرکسعی کنید بھ سایر کاربران    ■

 سایر رانندگان در صورت لزوم خط خود را تغییر دھند. 

ترافیک را در اطراف وسیلھ  بھ ھستید بایستید و  محفوظ ای کھ در آن  سرک ھای اضطراری یا سایر وسایل ھشدار دھنده ندارید، در کنار  فلییراگر   ■
 پارچھ سفید دارید استفاده کنید.. اگر یک تان دست تانرا تکان دھیدنقلیھ 

 یستید. اگر بھ این معنی است کھ باید در یک خط ترافیک باشید، حتی سعی نکنید تایر را عوض کنید. نھ ا سرک  بین ھرگز در  ■
 را بلند کنید یا پارچھ سفیدی را بھ آنتن، آینھ بغل یا دستگیره در ببندید تا عالمت اضطراری باشد.  کاله  ■
 

 نقطھ کور خارج شوید از 
 وسیلھ نقلیھ خود را جایی برانید کھ دیگران شما را ببینند. در نقطھ کور وسیلھ نقلیھ دیگری رانندگی نکنید. 

 
 سعی کنید از رانندگی در دو طرف و کمی بھ سمت عقب وسیلھ نقلیھ دیگر خودداری کنید. یا سرعت خود را افزایش دھید یا بھ عقب برگردید تا   ■

 دیگر بتواند وسیلھ نقلیھ شما را راحت تر ببیند. راننده
شدن   نزدیکدیگری، تا جایی کھ می توانید از نقطھ کور راننده دیگر عبور کنید. ھرچھ بیشتر در آنجا بمانید، بیشتر در خطر موترھنگام عبور از    ■

 آنھا بھ شما ھستید.
 نید. این وسایل نقلیھ نقاط کور بزرگی دارند و دیدن شما برای رانندگان آنھا سخت است. س نماب  یا الریھرگز در کنار یک وسیلھ نقلیھ بزرگ مانند    ■
بھ طور کلی، سایر رانندگان  اجازه دادن بھ دیگران برای دانستن آنچھ انجام می دھید   ■

از شما انتظار دارند کھ بھ انجام کاری کھ انجام می دھید ادامھ دھید. ھنگامی کھ می خواھید  
باید بھ آنھا ھشدار دھید، با موقعیت وسیلھ نقلیھ و تماس   شوید،  آھستھ جھت را تغییر دھید یا 

د یا حداقل از کاری کھ  ن در صورت نیاز واکنش نشان دھ چشمی. این بھ آنھا زمان می دھد تا
د. ن انجام می دھید غافلگیر نشو

 نقطھ کور 

 نقطھ کور 

عقب   نھیدر آ  د ید  

سمت راست نھیآ دید  

سمت چپ  نھ یآ د ید  

 فوت  ۲۰۰ –  ۳۰۰

ساحھ 
 ممنوع 

ساحھ 
 ممنوع 

ساحھ 
 ممنوع 

ساحھ  
 ممنوع 
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 از سیگنال ھای خود برای برقراری ارتباط استفاده کنید 
یا بین ایالتی یا پارک،   شاھراه قبل از تغییر خط، گردش بھ راست یا چپ، ادغام در ترافیک، عبور از 

 باید از چراغ راھنما استفاده کنید. بھ سایر رانندگان زمان می دھد تا بھ حرکات شما واکنش نشان دھند. 
 

بدھید. حتی زمانی کھ شخص دیگری را در   اشارهدھید را تغییر می  الین عادت کنید ھر بار کھ مسیر یا 
 باید بداند شما چھ کار می کنید آسان است.  شما ندیدید اطراف نمی بینید سیگنال دھید. برای کسی کھ 

 
، سیگنال  کدام وسیلھ نقلیھ ای در عقب شما است ببینید، گردش تاناز  قبل   خیلی زودتر - چپ   گردش بھ

 . بدھید و نزدیک بھ خط مرکزی حرکت کنید
 

فوت (برای مناطق روستایی) و شروع بھ   ۳۰۰ شھری) یا  بالک  ۱/۳فوت ( ۱۰۰بدھید در  سیگنال  ■
 کنید کاھش سرعت

 نگاه کنید و حق تقدم را بھ ترافیک مقابل بدھید  ■
اگر از   -ھای خود را مستقیماً بھ سمت جلو نگھ دارید  تایرھستید،  گردشدر حالی کھ منتظر تکمیل   ■

 شوید. ن  مقابل پشت ضربھ ای بھ شما وارد شود، وارد ترافیک 
 درلبھ ھا نروید.   – سرک شویدسمت راست وارد   درست در مرکز در   ■
شده   خاموش، بھ تدریج بھ مرکز خط خود بروید و مطمئن شوید کھ سیگنال شما  پس از اتمام گردش  ■

 است. 
 

 نزدیک شود.  سرکبھ راست باید تا حد امکان بھ لبھ سمت راست  چرخش  - چرخش بھ راست 
 

 خود، وارد خط مناسب شوید  چرخشقبل از   ■
  اشارهفوت (برای مناطق روستایی) بھ سمت راست  ۳۰۰ شھری) یا بالک  ۱/۳فوت ( ۱۰۰ برای  ■

 بزنید و سرعت خود را کم کنید
 ھنگام تکمیل چرخش بھ راست تا حد امکان بھ سمت راست نزدیک شوید  ■
 از چرخش گسترده یا عبور از خط چپ خودداری کنید   ■
 

ھا ھا، گذرگاهسرک خواھید بپیچید، مراقب باشید کھ خیلی زود سیگنال ندھید. اگر بین شما و جایی کھ می 
 بدھید.  اشاره و بعد ور کنیدھایی وجود دارد، منتظر بمانید تا از آنھا عب یا ورودی 

 
بین شما و جایی است کھ قصد دارید بپیچید، منتظر بمانید   سرکاگر وسیلھ نقلیھ دیگری در حال ورود بھ 

پیش از این، راننده دیگر   نوبت خود را نشان دھید. اگر سیگنال می دھید اشاره تا از آن عبور کنید تا 
 .شما بیاید  ی کھ آنھا ھستند بپیچید و ممکن است بھ مسیرممکن است فکر کند کھ شما قصد دارید بھ جای 

 
 
 
 

یا الین را تغییر دادید، مطمئن شوید کھ چراغ راھنما خاموش است. پس از چرخش ھای کوچک، سیگنال ھا ممکن است بھ خودی  چرخش بعد از اینکھ  
است آن را خاموش کنید. اگر این کار را نکنید، رانندگان دیگر ممکن است فکر کنند کھ قصد دارید  خود خاموش نشوند. اگر بھ خودی خود خاموش نشده 

 دوباره بپیچید.
 

 ھنگامی کھ سرعت شما را کاھش می دھید سیگنال دھید 
است سرعت خود را کاھش دھید.   محفوظ شما بھ مردم اطالع می دھند کھ سرعت شما کم می شود. ھمیشھ تا زمانی کھ انجام این کار   سرخچراغ ھای 

خود  بریک اگر می خواھید در مکانی توقف کنید یا سرعت خود را کاھش دھید کھ راننده دیگری انتظار آن را ندارد، سریعاً سھ یا چھار بار روی پدال 
 نید تا بھ کسانی کھ پشت سر شما ھستند اطالع دھید کھ در شرف کاھش سرعت ھستید. ضربھ بز

 
 ھنگامی کھ سرعت خود را کاھش می دھید سیگنال دھید: 

 
 عوض میکنید نیست،  جداگانھ یا خروجی  چرخش ی را کھ دارای خطوط سرک   ■
 ادامھ دھید)  چھارراھیاز طریق   شما  کھ  دارندشما انتظار   (ترافیک دنبال پیچیدم کنید یامی پارک  چھارراھیدرست قبل از یک    ■
 .کنیدمی کھ راننده پشت سر شما نمی تواند آن را ببیند اجتناب  سرعت کمتر شده ترافیکیا  کرده یا توقف سرک روی از چیزی در     ■
 
 
 
  

 
Even though vehicles are 

equipped with turn and brake 
lights, you must know the basic 

hand signals as well. 

  یمجھز بھ چراغ ھا ھ ینقل  لی اگر وسا یحت
اشاره ھای   د یھستند، شما با  راھنما و بریک
 .د یبدان ز یدست را ن ابتدایی 

نشان داده شده   نجای دست در ا یھا گنالی س
 است. 

بھ چپ  گردش   

 بھ راست  گردش 

 کم کردن سرعت توقف / 
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  تنظیم سرعت     ►
یا توقف آن طول خواھد کشید. بھ عنوان مثال، توقف در   م کردن سرعتبیشتری برای چرخش، کن ھرچھ وسیلھ نقلیھ شما سریعتر حرکت کند، فاصلھ 

بھ معنای تنظیم  محفوظ مایل در ساعت نیست، بلکھ بیش از سھ برابر مسافت طول می کشد. رانندگی  ۳۰مایل در ساعت دو برابر مسافت  ۶۰سرعت 
  و ترافیک، میزان دید خوب و رعایت محدودیت ھای سرعت است.  سرک سرعت خود با شرایط  

 
 
 

 سرک تنظیم با شرایط   ■  
  سرک ، زمانی کھ  دور خورن یا چرخشبودن باید سرعت خود را کم کنید. شما باید قبل از    محفوظمختلفی وجود دارد کھ برای    سرکشرایط  

 وجود دارد، سرعت خود را کاھش دھید.   سرکلغزنده است، و زمانی کھ آب ایستاده در  
 

 دارد.   سرکھا و    تایربستگی بھ نوع و وضعیت    سرکھا در    تایراست. میزان چسبندگی    تایراز طریق    سرکتنھا تماس وسیلھ نقلیھ شما با  
 

شند و ھوای کافی در آنھا  ھا سالم با  تایرتوجھ کافی ندارند. مھم است کھ    سرکھای خود یا وضعیت    تایربسیاری از رانندگان بھ وضعیت  
 مراجعھ کنید.   موترراھنمای  کتابچھ  بھ    تایروجود داشتھ باشد. برای اطالع از فشار صحیح  

 
 راه ھای روستایی 

یا خاک، باید سرعت خود را  جغلکشش ندارید. ھنگام رانندگی روی  قیرو  کانکریتی ھای  سرکو خاکی بھ اندازه  جغل دارھای  سرکدر 
 کم کنید. توقف بسیار طوالنی تری طول می کشد و ھنگام چرخش لغزش آسان تر است. 

 
 جغل  ■  

کاھش می یابد. لغزش ممکن است با از   تایردشوارتر است زیرا کشش  سرک پختھھای شل در مقایسھ با  جغل باالی  توقف یا روشن کردن
است کھ می تواند روی فرمان و    ھا مانند چقری رخ دھد. این    جغل دارھای    سرکمی تواند در   اثر موجع  بین رفتن کشش رخ دھد. یک

 کشد و ھنگام چرخش ، باید سرعت خود را کم کنید. توقف بسیار طوالنی تری طول می    جغلتأثیر بگذارد. ھنگام رانندگی روی    موترکنترل  
 لغزش است.   امکان

 
 گرد و غبار  ■  

شوند. بینایی را می توان کاھش داد. توصیھ می شود   آلود  ممکن است بھ شدت گرد و غبار  جغل دارھای    سرکدر دوره ھای خشک سال، 
 کھ رانندگان از چراغ ھای جلوی نور پایین استفاده کنند تا وسیلھ نقلیھ برای دیگران بیشتر دیده شود. 

 
 ھای باریک  سرک پل ھا و   ■  
ھا می توانند بسیار شیب دار و خطرناک    حفره یا چقری یا خاکی می توانند باریک باشند و شانھ ھای کمی داشتھ باشند.    جغل دارھای    سرک
عالئم پل باریک باشند و آماده توقف برای ترافیک روبرو باشند.   متوجھرانندگان باید    باشند. 

  ل یما
در  

 ساعت 

فوت  
در  

 ھ یثان

 سرعت و فواصل توقف 
 نی در بھتر تایر ۴  بریکبا  کامل حداقل فاصلھ توقف 

 مطلوب  ط ی در شرا سرک نوع سطح 

فاصلھ  
ی فکر  

فاصلھ  
 بریک 
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 منحنی ھا 
  یک وسیلھ نقلیھ می تواند در یک خط مستقیم بسیار سریعتر از یک منحنی حرکت کند. خیلی سریع در یک منحنی حرکت کردن آسان است. اگر خیلی

بریک  نی لغزد. ھمیشھ قبل از ورود بھ منحنی سرعت خود را کم کنید تا مجبور نباشید در منحمی  موتر و  را بچسپند سرکتوانند ھا نمیتایرسریع بروید، 
 شود.   موتردر یک پیچ می تواند باعث سر خوردن  بریک گرفتنید. بگیر

 
 ھای لغزنده  سرک

  تایرلغزنده است،  سرک را لغزنده می کند. ھنگامی کھ   سرک ، سرعت خود را کاھش دھید. ھمھ اینھا ژالھ با مشاھده اولین نشانھ ھای باران، برف یا
مرطوب، سرعت   سرک. چقدر باید آھستھ پیش بروید؟ در یک میشود خشکچسبیده نمی شوند مثلی کھ در سرک   سرکھای وسیلھ نقلیھ بھ خوبی در 

 تایربرف دارد از  سرک پر شده، سرعت خود را بھ نصف کاھش دھید. زمانی کھ  سرک برف  مایل در ساعت کاھش دھید. روی  ۱۰خود را حدود 
است کھ   ید. رانندگی روی یخ بسیار خطرناک است. اگر در طوفان برفی گیر افتادید، بھترین کار اینبران آھستھ  استفاده کنید. روی یخ، باید چین برفی یا

 بمانید زیرا احتمال پیدا شدن شما بیشتر است.  در موتر
 

دار ھای میختایر  ھا یخبندان ھستند رانندگی نکنید. در برخی مناطق کھ ھوای یخبندان زیاد است، استفاده از سرکدر صورت امکان، زمانی کھ 
 تایرھای خاص مجاز نیستند.  سرکشوند، در بسیاری از مناطق یا   سرک ھا می توانند باعث آسیب بھ  تایرمخصوص مجاز است. از آنجایی کھ این 

 سپتامبر مجاز نیستند.  ۳۰تا  جون   ۱ھای میخ دار از 
   

ھای لغزنده کمک   سرک ر اینجا چند سرنخ وجود دارد کھ بھ شما در تشخیص ھا در زمان ھا یا مکان ھای خاص لغزنده ھستند. د سرک برخی از سطوح 
 می کند: 

 
 در روزھای سرد و مرطوب، نقاط سایھ ممکن است یخ زده باشند. این مناطق ابتدا یخ می زنند و آخر خشک می شوند.    ■
ھای دیگر یخ زده   قسمتپل ھا ممکن است یخ زده باشد، حتی زمانی کھ  سطحداشتھ باشند.  زده   روگذرھا و انواع دیگر پل ھا می توانند نقاط یخ   ■
 زمینی در زیر خود ندارند تا در برابر سرما عایق شوند.  ،باشند. این بھ این دلیل است کھ پل ھان 

 دمای زیر صفر باشد.   . این باعث می شود کھ لغزنده تر ازتر باشدوقتی یخ نزدیک بھ نقطھ انجماد باشد ممکن است    ■
 می تواند در چند دقیقھ اول بسیار لغزنده باشد. گرما باعث ایجاد روغن در  روی سرکاگر در یک روز گرم باران شروع بھ باریدن کرد،    ■

 را لغزنده تر می کند.  سرکبھ سطح بیاید تا زمانی کھ روغن شستھ نشود،   قیر میشود کھ 
 

 سرکآب در 
ھایتان در واقع روی  تایر تر پیش بروید، مایل در ساعت کشش خوبی دارند. با این حال، ھرچھ سریع ۳۵ ھا تا حدود تایراست، اکثر  تر  سرکھنگامی کھ 

مایل در ساعت تمام   ۵۰با سرعت  توانندھای شما میتایرشوند. بھ این حالت ھیدروپلنینگ می گویند. در یک باران شدید، ای از آب شناور می الیھ
را از دست می دھند. بھترین راه    چسپ/گریپھای طاس یا بد فرسوده در سرعت ھای بسیار پایین تر  تایراز دست بدھند.  سرک خود را با  گریپ چسپ/

 است.  تر  سرکدر باران یا زمانی کھ است برای جلوگیری از ھیدروپلنینگ کاھش سرعت 
 اند، باید:از دست داده  سرک پختھ ھایتان چسبندگی خود را با  تایرکنید اگر احساس می 

 
 بردارید اکسلتر پای خود را از روی   ■
اگر باید بپیچید، این کار را بھ آرامی انجام دھید، در غیر   سعی کنید باشد.  اضطراری بچرخید کھ مورد  نگھ دارید. فقط در صورت  مستقیمفرمان را   ■

 وسیلھ نقلیھ شما سر بخورد.  شوید کھ این صورت باعث می 
 ، سعی نکنید بایستید یا بپیچیدبچسپند سرک بھ   ھایتان دوبارهتایر تا زمانی کھ   ■
 

 نگاه کنید و بھ جایی کھ می خواھید بروید ھدایت کنید -کنترل لغزش 
باشد یا برف یا یخ روی آن باشد، می تواند خطرناک باشد. سرعت باال در شرایط عادی نیز   ترباشد، زمانی کھ  محفوظ ی کھ در شرایط عادی سرکھر 

 . بچسپد سرک بھ ھا دیگر نتوانندتایرشود کھ احتمال لغزش را در صورت چرخیدن یا توقف ناگھانی افزایش می دھد. لغزش زمانی ایجاد می 
 

و دانستن مکان ھایی کھ احتمال وقوع لغزش وجود دارد، مانند    سرکضعیت آب و ھوا و بھترین کنترل لغزش، پیشگیری است. با قضاوت در مورد و 
برای   روی پیچ ھا یا پل ھا، می توان از اکثر لغزش ھا جلوگیری کرد. در اکثریت قریب بھ اتفاق موارد، لغزش ناشی از حرکت بیش از حد رانندگان

 شرایط خاص است. 
 

 کرد:  لغزشاگر وسیلھ نقلیھ شما شروع بھ 
 
 ھای شما کار نمی کنند و می توانند باعث لغزش بیشتر شما شوند. بریک نشود،  کم  موترسرعت تا زمانی کھ   - پای تان را از بریک دور کنید  ■
 کم شود و بھ جایی کھ می خواھید بروید نگاه کنید.  سرعت بردارید تا اکسلتر پای خود را از روی   ■
شروع بھ   موترخواھید وسیلھ نقلیھ برود استفاده کنید. بھ محض اینکھ در جھتی کھ می  تایربرای چرخاندن  باالی دست  از فرمان سریع دست - ھدایت   ■

نکنید، ممکن است وسیلھ نقلیھ شما در جھت دیگر بچرخد و می توانید یک لغزش   شدن کرد، فرمان را بھ سمت دیگر برگردانید. اگر این کار را  راست 
جدید را شروع کنید. 
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 تحت کنترل شما حرکت کند. سرکبھ تصحیح فرمان خود، چپ و راست ادامھ دھید، تا زمانی کھ وسیلھ نقلیھ دوباره در  -بھ ھدایت ادامھ دھید  ■
 

 و سایر حیوانات   یوحش  حیوانات 
را   سرک حیوانات یکی دیگر از بخش ھای خطرناک رانندگی ھستند. رانندگان ھمیشھ نمی توانند زمان و مکان ظاھر شدن ناگھانی یک حیوان در  

منجر بھ   وانتصادفات شامل برخورد مستقیم یا انحراف برای جلوگیری از حی  پیش بینی کنند. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری،
. حیوانات بزرگی مانند آھو، خرس، گوزن، اسب، گوزن و گاو در بسیاری از این  جراحت در سال می شود  ۲۶۰۰۰مرگ و   ۲۰۰مرگ حدود 

 تصادفات دخیل بودند. 
 

کنید و آماده توقف باشید.  حیوانات باشید. اگر حیوانی دیدید، سرعت خود را کم  متوجھ حواستان باشد و بھ ویژه در ھنگام طلوع و غروب خورشید بھ 
. اگر راننده با حیوان برخورد کند و از انحراف بھ سمت ترافیک  اگر زمانی برای توقف یا اجتناب از حیوان وجود ندارد، بھ شدت منحرف نشوید

ات وحشی مشابھ بھ صورت گلھ  . آھو، گوزن و حیوان یابد اجتناب کند، احتمال آسیب جدی راننده کاھش می چقری مقابل یا واژگونی وسیلھ نقلیھ در  
 ای سفر می کنند، بنابراین در صورت مشاھده، ھمیشھ بھ دنبال حیوانات بیشتری باشید. 

 
 تنظیم بھ ترافیک   ■

غلب  وسایل نقلیھ ای کھ در یک جھت با سرعت یکسان حرکت می کنند نمی توانند بھ یکدیگر برخورد کنند. تصادفات شامل دو یا چند وسیلھ نقلیھ ا
 حرکت می کنند. سرک زمانی اتفاق می افتد کھ رانندگان سریعتر یا کندتر از سایر وسایل نقلیھ در 

 
 با ترافیک ھمگام باشید 

ران  ھر بار کھ از کنار شخصی رد می شوید، احتمال برخورد وجود دارد. اگر سریعتر از ترافیک پیش می روید، مجبور خواھید بود کھ از کنار دیگ
انی گھعبور کنید. با جریان ترافیک رانندگی کنید و فقط در صورت لزوم عبور کنید. وسیلھ نقلیھ ای کھ از آن عبور می کنید ممکن است بھ طور نا

ی کھ از روبرو می آید ظاھر شود. سرعت خود را کم کنید و با سایر ترافیک ھا  موتر ، ممکن است ناگھان الیندو   سرکتغییر مسیر دھد. یا در یک  
، تا زمانی  ادامھ دھید. افزایش سرعت بیشتر از چند دقیقھ صرفھ جویی نمی کند. اگر برای عبور از وسیلھ نقلیھ دیگری باید از حد مجاز تجاوز کنید

 نتوانید این کار را انجام دھید، نباید از آن عبور کنید.  محفوظ کھ بھ طور قانونی و 
 

جمع  آھستھ تر حرکت کردن نسبت بھ سایر وسایل نقلیھ می تواند بھ اندازه سرعت زیاد خطرناک باشد. این باعث می شود وسایل نقلیھ پشت سر شما  
  محفوظ شما عبور کنند. اگر وسایل نقلیھ پشت سر شما انباشتھ شده اند، خود را کنار بکشید و در صورت  شوند و باعث می شود سایر ترافیک ھا از 

 .کندتر استفاده کنید  سرکاجازه دھید عبور کنند. باید با سرعت مجاز رانندگی کنید یا از 
 

 ورود بھ ترافیک 
دھید، از آینھ دید  اشاره  شوید، سعی کنید با ھمان سرعتی کھ ترافیک در حال حرکت است وارد شوید. قصد خود را برای ادغام وقتی با ترافیک ادغام می

سرعت خود را  دھند تا ھایی ھستند کھ بھ شما زمان می ھای پرسرعت معموالً دارای رمپ سرک عقب خود استفاده کنید و از روی شانھ خود نگاه کنید. 
شوید از سطح شیب دار برای رسیدن بھ سرعت وسایل نقلیھ دیگر استفاده کنید. تا انتھای سطح شیب دار رانندگی    سرکافزایش دھید. قبل از اینکھ وارد  

شت سر شما انتظار توقف  نکنید و توقف نکنید. این کار فضای کافی برای رسیدن بھ سرعت ترافیک را برای شما باقی نمی گذارد. ھمچنین رانندگان پ 
  سرک یک شدن بھ وارد   موقع، ممکن است از عقب ضربھ بخورید. اگر باید منتظر بمانید تا نگاه دارند اصلی سرکترافیک در  بھندارند. اگر آنھا 

داشتھ باشید. ھنگامی کھ در   شود، سرعت خود را در سطح شیب دار کم کنید تا قبل از اینکھ مجبور بھ ادغام شوید، فضایی برای افزایش سرعت مساعد 
با دسترسی کنترل شده حرکت می کنید و راننده دیگری را مشاھده می کنید کھ وارد می شود، در صورت امکان باید بھ سمت چپ خود   شاھراه یک 

 حرکت کنید تا آنھا با خیال راحت وارد شوند. 
 
 
 
 
 



 www.dojmt.gov/driving  کتابچھ راھنمای دریور مانتانا 62

میکن  ی چگونھ محفوظ رانندگ -  5فصل   
 

 

  
 خروج از ترافیک 

ی کھ در حال سفر ھستید دارای رمپ خروجی است، قصد خود را برای  سرکاصلی ھستید با سرعت ترافیک ھمراه باشید. اگر  سرک تا زمانی کھ در  
پر سرعت و دو الین می   سرکدھید و تا زمانی کھ بھ سمت رمپ خروجی حرکت نکنید، سرعت خود را کاھش ندھید. وقتی از یک  اشارهخروج 

و سرعت خود را بھ سرعت، اما   فشار آوریدخود  بریک التان می شود، سرعت خود را خیلی زود کم نکنید. روی پیچید، سعی کنید اگر ترافیکی دنب 
 کاھش دھید.  محفوظ 

 
 

 ترافیک آھستھ
اوایل شما  در ، برخی از وسایل نقلیھ نمی توانند خیلی سریع حرکت کنند یا در ھماھنگی با سرعت ترافیک مشکل دارند. اگر این وسایل نقلیھ را دیدید

 زمان دارید کھ مسیر را تغییر دھید یا با خیال راحت سرعت خود را کاھش دھید. کند شدن ناگھانی می تواند باعث تصادف شود. 
 

شوند، باشید. آنھا می توانند در تپھ ھای  دار یا زمانی کھ وارد ترافیک می توان در سطوح شیب  ھای کوچک و کمموترھای بزرگ و الری مراقب     ■
 بیشتری طول می کشد.  زمانطوالنی یا شیب دار سرعت خود را از دست بدھند و زمانی کھ این وسایل نقلیھ وارد ترافیک می شوند  

مایل در ساعت یا کمتر حرکت می کنند. این وسایل نقلیھ   ۲۵معموالً  سرک تراکتورھای مزرعھ، وسایل نقلیھ حیوانی و وسایل نقلیھ تعمیر و نگھداری    ■
 مراجعھ کنید).  ۱۸بھ صفحھ  ارای عالمت وسیلھ نقلیھ کند حرکت در پشت باشند (باید د

 خارج شوند.   سرکوقتی سرعت چھار یا چند وسیلھ نقلیھ کند می شود، وسایل نقلیھ کند حرکت باید ھر زمان کھ وجود دارد از    ■
 محفوظ  خروج فضای کافی برای 

 رانندگی کنند. سرکوسایل نقلیھ با حرکت آھستھ باید در الین سمت راست    ■
 

 نقاط مشکل 
باید سرعت  واکنش نشان دھید  مصروف در فضای محدود است. برای اینکھ وقت داشتھ باشید عمل ھر جا مردم یا ترافیک جمع شوند، فضای شما برای 

 کھ ممکن است نیاز بھ کاھش سرعت داشتھ باشید:  در اینجا برخی از مکان ھایی وجود دارد. خود را کم کنید
  مراکز خرید، پارکینگ ھا و مناطق مرکز شھر. اینھا مناطق شلوغی ھستند کھ وسایل نقلیھ و مردم در جھات مختلف توقف می کنند و  ■
 روع می کنند و حرکت می کنند.ش
دارای ترافیک سنگین و رانندگانی است کھ بھ نظر می رسد ھمیشھ عجلھ  . ساعات شلوغی اغلب یا اوقات پر رفت و آمد  ساعات شلوغی  ■

 دارند. 
 پل ھا و تونل ھای باریک. وسایل نقلیھ ای کھ بھ یکدیگر نزدیک می شوند بھ ھم نزدیکتر ھستند.   ■
سرعت دوباره ھنگام خروج از   . وسایل نقلیھ در حال تغییر مسیر و آماده شدن برای توقف و سپس افزایش سرک ھای کھ ھزینھ (تول) دارد  ■

 تغییر کند.  تولھستند. تعداد خطوط می تواند قبل و بعد از  سرک ھزینھ دار 
  سرکھای مسکونی. در این مناطق اغلب کودکان حضور دارند. ھمیشھ مراقب کودکانی باشید کھ از  سرکھای بازی، و   میدان، کاتبم  ■

 روند. می سرک دوند یا بدون نگاه کردن بھ کنند، میعبور می
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 تنظیم بھ میزان خوبی کھ می توانید ببینید   ■

را در بر میگیرد نسبت   طوالنی تر و دورتر   زمان اگر چیزی در مسیر شماست، باید بھ موقع آن را ببینید تا بتوانید متوقف شوید. توقف بسیار
 خشک دارید: سرک پختھ ھای خوبی دارید و  بریک ھا و  تایرکھ بسیاری از مردم فکر می کنند. اگر  این بھ
 

فوت طول می کشد تا بھ چیزی کھ می بینید واکنش نشان دھید و وسیلھ نقلیھ خود را متوقف   ۴۰۰مایل در ساعت، حدود  ۵۰در سرعت   ■
 شھری است.  بالککنید. این تقریباً طول یک 

 شھر است.  بالکفوت طول می کشد تا متوقف شود. این تقریباً نیمی از  ۲۰۰در ساعت، حدود  مایل  ۳۰در سرعت   ■
 

رانندگی نکنید. اگر نمی   محفوظ مایل در ساعت  ۵۰بینید، بھ این معنی است کھ ممکن است با سرعت فوت جلوتر را ب  ۴۰۰ اگر نمی توانید
رانندگی نکنید. زمانی کھ جسمی را در مسیر خود دیدید،  محفوظ مایل در ساعت  ۳۰فوت جلوتر را ببینید، ممکن است با سرعت  ۲۰۰ توانید

مورد ناشی از اشتباه در قضاوت انسان است. موارد   ۹شده باشد. از ھر ده تصادف، ممکن است برای توقف بدون برخورد با آن خیلی دیر 
 کندتر بودن راننده را بیان می  محفوظ کند و نکاتی برای زیر برخی از عناصری است کھ میزان دید شما را محدود می 

 
 تاریکی 

روز. شما باید بتوانید در فاصلھ ای کھ می توانید جلوتر را   بھ  نسبتتر است. برای دیدن یک شی در شب باید بھ آن نزدیکتر باشید  مشکلدیدن در شب 
فوت است،. شما باید با سرعتی رانندگی کنید کھ بھ شما امکان می دھد در این فاصلھ یا   ۴۰۰، کھ حدود توقف کرده بتوانید  با چراغ ھای جلو ببینید

 .مایل در ساعت توقف کنید ۵۰دود ح
 
 

 یا برف غبار باران، 
غلیظ، ممکن است نتوانید   غباربا چراغ ھای روشن رانندگی کنید تا سایر وسایل نقلیھ بتوانند شما را ببینند. در یک باران بسیار شدید، طوفان برف یا 

مایل در ساعت رانندگی کنید. در یک   ۳۰راحت تر از  نید، نمی توانید با خیالفوت جلوتر را ببینید. وقتی نمی توانید دورتر از آن را ببی   ۲۰۰از  بیش
در مکانی امن خارج شوید و   سرک باران بسیار شدید، ممکن است نتوانید بھ اندازه کافی خوب ببینید کھ بتوانید رانندگی کنید. اگر این اتفاق افتاد، از  

 .منتظر بمانید تا ھوا صاف شود 
 
 

 منحنی ھاتپھ ھا و 
در  وتری را رانندگی کرده باشید. اگر م  سرکشما ممکن است ندانید کھ در طرف دیگر یک تپھ یا فقط در اطراف یک پیچ چیست، حتی اگر صدھا بار 

اطراف را ببینید،   توانید، درست باالی یک تپھ یا اطراف یک پیچ متوقف شد، باید بتوانید توقف کنید. ھر زمان کھ بھ تپھ یا پیچی رسیدید کھ نمی سرک
 .سرعت خود را تنظیم کنید تا در صورت لزوم بتوانید توقف کنید

 
 

 ھای پارک شده  موتر
پیاده شوند یا از بین وسایل نقلیھ پارک   موترمی توانند دید شما را مسدود کنند. مردم ممکن است آماده باشند از   سرکوسایل نقلیھ پارک شده در کنار 

ھایی کھ بھ صورت موازی پارک شده  موترشده خارج شوند. تا جایی کھ می توانید بھ وسایل نقلیھ پارک شده فضای بیشتری بدھید. اکثر تصادفات بین 
است.  کنارهرانده می شوند بھ دلیل بی احتیاطی راننده در کنار کشیدن از  سرک ر ھایی کھ دموتراند و 
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 قانون فاصلھ بینایی 
نون فاصلھ دید  با سرعتی رانندگی کنید کھ ھمیشھ بتوانید با خیال راحت توقف کنید. برای اینکھ بفھمید برای شرایط خیلی سریع رانندگی می کنید، از «قا

د. شروع بھ شمارش کنید ن) جلوتر انتخاب کنی و فی تل پایھیا  اشاره چھار ثانیھ» استفاده کنید. یک جسم ثابت را تا جایی کھ بھ وضوح می بینید (مثالً یک 
ھزار» بھ جسم برسید، باید سرعت  -یک-ر). اگر قبل از پایان گفتن «چھارھزا-ھزار، چھار -یک -ھزار، سھ-یک-ھزار، دو-یک -(بھ عنوان مثال، یک

اگر این کار را انجام دھید،  خود را کم کنید. شما برای فاصلھ دیدتان خیلی سریع می روید. شما نباید سریعتر از مسافتی کھ می بینید رانندگی کنید.
. نیستید و ممکن است خود یا دیگران را مجروح یا بکشید محفوظ  . 

 
کنیدھای جلوی خود بیش از حد رانندگی نمیچراغ  از توانید از «قانون فاصلھ دید چھار ثانیھ» در شب استفاده کنید تا مطمئن شوید کھھمچنین می . 

 
 

 محدودیت سرعت 
، نوع وسایل نقلیھ ای کھ از آنھا استفاده می کنند و محل  سرکبر اساس طراحی  محدودیت  . اینسرعت را رعایت کنید شما باید محدودیت ھای 

ھای فرعی و مسیرھایی کھ مردم ممکن است بھ طور   سرکقرارگیری آنھا ھستند. آنھا چیزھایی را در نظر می گیرند کھ شما نمی توانید ببینید، مانند 
استفاده می کند سرکناگھانی از آن خارج شوند، و میزان ترافیکی کھ از    

 
یا یخ زده است، اگر خوب نمی بینید، یا اگر ترافیک سنگین   تر   سرک یاد داشتھ باشید، محدودیت ھای سرعت برای شرایط ایده آل درج شده است. اگر    بھ

 بگیرید.سفر خیلی سریع  تکت است، باید سرعت خود را کم کنید. حتی اگر تحت محدودیت سرعت اعالم شده رانندگی می کنید، می توانید در این شرایط 
 

  اصلھ اشتراک گذاری ف ►
را با دیگران تقسیم کنید. ھر چھ فاصلھ بیشتری بین خود و دیگران نگھ دارید، زمان بیشتری برای واکنش بھ آنھا خواھید داشت. این   سرکھمیشھ باید 

تر باشد. این بخش نحوه اطمینان از داشتن فضای کافی در اطراف خود   محفوظاست. ھرچھ بیشتر داشتھ باشید، می تواند  محافظت متکافضا مانند یک 
 نگام رانندگی توضیح می دھد. را ھ

 
 پیش رو  فاصلھ  ■

رد با وسیلھ نقلیھ  تصادفات از عقب بسیار رایج است. آنھا بھ این دلیل ایجاد می شوند کھ رانندگان آنقدر از نزدیک بھ آنھا تعقیب می کنند تا قبل از برخو
آسان برای تشخیص اینکھ آیا خیلی دقیق دنبال می کنید وجود دارد. بھ آن "قانون  جلویی کھ ناگھان آن وسیلھ نقلیھ متوقف می شود، توقف کنند. یک راه 

 سھ ثانیھ" می گویند و با ھر سرعتی کار می کند. 
 
طول می کشد تا بھ ھمان نقطھ  چقدر  یا ھر نقطھ ثابت دیگری عبور کند. ثانیھ شماری کنید کھ   پایھی جلویی از عالمت، موترمراقب باشید کھ عقب . ۱

 ید.برس
 ھزار). -یک-ھزار، سھ -یک-ھزار، دو-یک-شمارش (یک . ۲
 اگر قبل از پایان شمارش از نمره عبور کنید، خیلی دقیق دنبال می کنید. .۳
را بررسی کنید. این کار را تا زمانی تکرار کنید کھ  تعقیب اگر چنین است، بھ عقب برگردید و سپس دوباره در نقطھ دیگری بشمارید تا فاصلھ جدید . ۴

 نباشدکمتر از سھ ثانیھ فاصلھ دنبال 
 
 
 
 . 
  

 ھ یثان ۴ دیفاصلھ د
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بودن بھ فاصلھ چھار ثانیھ ای   محفوظ قع، ممکن است برای شرایطی وجود دارد کھ بھ فضای بیشتری در جلوی وسیلھ نقلیھ خود نیاز دارید. در این موا 
 نیاز داشتھ باشید. 

 
ھای لغزنده بھ فاصلھ بیشتری نیاز دارید، باید فضای بیشتری را جلوی   سرکاز آنجایی کھ برای توقف وسیلھ نقلیھ خود در  -  ھای لغزنده  سرکدر   ■

 بھ مسافت بیشتری نیاز دارید. محفوظخود بگذارید. اگر وسیلھ نقلیھ جلویی ناگھان متوقف شود، برای توقف 
ماند. ھمچنین کاھش سرعت باعث می شود کھ  تان جا ب سرعت خود را کم کنید تا جلوی وسیلھ نقلیھ   -  خواھد عبور کندوقتی راننده پشت سر شما می   ■

 زودتر تکمیل شود.  عبور
یا   ترھای سرک بھ فاصلھ بیشتری نیاز دارید. احتمال سقوط در   نندهاگر موتور سیکلت بیفتد، برای اجتناب از را -   ھنگام تعقیب موتورسیکلت ھا  ■
 آھن، بیشتر است. ھا، یا خطوط راه ھا، توری یا سطوح فلزی مانند پل  جغل دارھای سرک زده، یخ
یا وسایل نقلیھ ای کمپینگ یا تریلر را می کشند، ممکن است نتوانند شما را  ، بس، الریرانندگان  - ھنگام تعقیب رانندگانی کھ نمی توانند شما را ببینند  ■

بھ شما فضای   بودنھنگامی کھ مستقیماً پشت سرشان ھستید ببینند. آنھا می توانند ناگھان متوقف شوند بدون اینکھ بدانند شما پشت سر آنھا ھستید. عقب 
 می دھد. پیشرو را  بیشتری برای دیدن

 وزن اضافی فاصلھ توقف شما را افزایش می دھد.   - گینی دارید یا در حال کشیدن تریلر ھستیدوقتی بار سن   ■
 را افزایش دھید.  تعقیببرای شما سخت است، باید فاصلھ پیشرو وقتی بھ دلیل تاریکی یا ھوای بد دیدن   -  وقتی دیدن آن برای شما سخت است  ■
ی پشت سرتان را تشویق کنید کھ عبور کند، یا از  موتر شوید، باید سرعت خود را کم کنید، اگر از نزدیک دنبال می  - شوید وقتی از نزدیک تعقیب می  ■

 یک پیچ خارج شوید و اجازه دھید آنھا عبور کنند.
 ھای آتش نشانی بھ فضای بیشتری برای کار نیاز دارند.  تر مو، آمبوالنس ھا و پولیسوسایل نقلیھ  -  ھنگام دنبال کردن وسایل نقلیھ اضطراری   ■
ھای  بس ھای ترانزیت، بس آھن، از جملھ ھای راهبرای وسایل نقلیھ مورد نیاز برای توقف در گذرگاه  - آھنھای راه ھنگام نزدیک شدن بھ گذرگاه   ■

 کنند، فضای اضافی بگذارید. ای کھ مواد خطرناک را حمل می یا وسایل نقلیھ  مکتب
 ی جلویی ھنگام روشن شدن بھ عقب برگردد. موتروقتی روی تپھ توقف می کنید فضای اضافی بگذارید. ممکن است  -  وقتی روی تپھ توقف می کنید  ■
 
 پشت  اصلھف   ■

توانید با ثابت نگھ داشتن سرعت، و سیگنال دادن از قبل زمانی کھ باید سرعت  پشت وسیلھ نقلیھ ھمیشھ آسان نیست. با این حال، می محفوظحفظ فاصلھ 
 نگاه دارید.  محفوظخود را کاھش دھید، بھ راننده در فاصلھ 

 
 سعی کنید مکانی امن و دور از ترافیک برای توقف پیدا کنید. -  کردن مسافران پایان توقف برای سوار کردن یا 

 
 اگر می خواھید بھ صورت موازی پارک کنید و ترافیک پشت سر شما می آید، چراغ راھنما را روشن کنید،. -  پارکینگ موازی

 قبل از پارک کردن عبور کنند. کھ عقب شما است ، و اجازه دھید وسایل نقلیھ بکشیدکنار  ارخود  
 

بکشید و اجازه   سرک بودن بھ کنار   محفوظ ھای دیگر را کم کنید، در صورت  موتروقتی مجبورید آنقدر آھستھ برانید کھ سرعت  -  آھستھ رانندگی کنید
ھای  قات «خط ھای دو بانده گاھی او سرک ھای دو خطھ مناطقی وجود دارد کھ می توانید از آنھا استفاده کنید. سایر   سرکدھید عبور کنند. در برخی از 

 عبور» دارند. 
"  تلگیتممکن است متوجھ شوید کھ توسط راننده دیگری از نزدیک دنبال می شوید یا "میشھ ھ – در عقب شما باشد(تلگیت)  موتری بسیار نزدیک 

ھستید. اگر شما را خیلی دقیق دنبال می کنند و یک خط راست وجود دارد، بھ سمت راست حرکت کنید. اگر خط راست وجود ندارد، صبر کنید تا  
کند تا در اطراف شما رانندگی کند. ھرگز سرعت خود را بھ سرعت  را تشویق می  اوشود سپس سرعت را بھ آرامی کاھش دھید. این کار   صافراه 

 کند این است کھ خطر ضربھ خوردن از پشت را افزایش دھید. تنھا کاری کھ می با این کاررا دلسرد کنید، آن رانندهندھید تا یک  کاھش
 

 فاصلھ بھ سمت  ■
 شما بھ فضایی در دو طرف وسیلھ نقلیھ خود نیاز دارید تا فضایی برای پیچیدن یا تغییر مسیر داشتھ باشید. 

 
کند یا سعی کند مسیر را   مصروفھای چند الین خودداری کنید. ممکن است شخصی مسیر شما را  سرک از رانندگی در کنار وسایل نقلیھ دیگر در  

 . برویدتغییر دھد و بھ سمت شما بکشد. جلوتر حرکت کنید یا بھ عقب وسیلھ نقلیھ دیگر 
 

نبودن خط مرکزی   مصروف دو خطھ، این بھ معنای  سرک بروی خود را حفظ کنید. در یک  تا جایی کھ می توانید فاصلھ بین خود و وسایل نقلیھ رو
 تر است. محفوظ است. بھ طور کلی، رانندگی در مرکز خط خود 

 
ای می شوند کھ دارای دو یا چند خط است، فضا باز کنید. اگر کسی در کنار شما نیست، از یک خط حرکت   سرکبرای وسایل نقلیھ ای کھ وارد 

 د.کنی 
قلیھ خارج  فضای اضافی بین وسیلھ نقلیھ خود و وسایل نقلیھ پارک شده نگھ دارید. یک نفر می تواند از یک وسیلھ نقلیھ پارک شده یا از بین وسایل ن 

 شود، یا یک وسیلھ نقلیھ پارک شده می تواند بیرون بیاید. 
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د بھ سرعت و بدون ھشدار وارد مسیر شما شوند. از مسیر مشترک با عابر بھ عابران پیاده بھ خصوص کودکان فضای اضافی بدھید. آنھا می توانن 

 .شود محفوظ سوار خودداری کنید. صبر کنید تا عبور از خط مجاور  بایسکلپیاده یا 
 

برای مثال، مسیری میانی را   - قاعده تفاوت را تقسیم کنید." تفاوت را بین دو خطر تقسیم کنید "
بین وسایل نقلیھ روبرو و پارک شده ھدایت کنید. با این حال، اگر یکی از دیگری خطرناک تر  
است، کمی فضای بیشتری در سمت خطر باقی بگذارید. بھ عنوان مثال، اگر وسیلھ نقلیھ مقابل  

 .از آن عبور می کند، بگذارید الریتریلر است، کمی فضای بیشتری در سمتی کھ -اکتورتر
 

  بایسکلدر صورت امکان، خطرات احتمالی را یک یکی انجام دھید. بھ عنوان مثال، اگر از 
و  شدن است، آھستھ سرعت تان را کم کنید  سبقت می گیرید و وسیلھ نقلیھ ای در حال نزدیک 

 بدھید.  بایسکلاجازه دھید وسیلھ نقلیھ اول عبور کند تا بتوانید فضای بیشتری بھ 
 

 برای ادغامفاصلھ     ■
چھار ثانیھ ای حرکت کنید،    فاصلھ ھر زمان کھ بخواھید با ترافیک دیگر ادغام شوید، بھ فاصلھ ای حدود چھار ثانیھ نیاز دارید. اگر بھ وسط یک  

ای می شوید یا الین    سرک ھم شما و ھم وسیلھ نقلیھ ای کھ اکنون پشت شماست، دو ثانیھ فاصلھ دارید. ھر زمان کھ الین را تغییر می دھید، وارد  
 شما با خط مسافرتی دیگری ادغام می شود، بھ فاصلھ چھار ثانیھ ای نیاز دارید. 

 
کھ بھ  فاصلھ ای  شوید کوچک می تواند بھ سرعت حتی کوچکتر شود. وارد    فاصلھ ی کوچک است ادغام شوید. یک  کھ خیل   فاصلھ سعی نکنید در  

 بودن می دھد.   محفوظ شما یک فضای کافی بزرگ برای  
 

ین و آسان ترین راه  تر   محفوظ اگر می خواھید از چندین خط عبور کنید، آنھا را یک یکی بروید. مانند باال یا پایین رفتن از پلھ ھا در یک زمان،  
ھستند بسیار دشوار است. اگر سعی کنید منتظر بمانید تا ھمھ خطوط    محفوظ ادغام یک خط در یک زمان است. تعیین اینکھ ھمھ خطوط آزاد و  

 صاف شوند، می توانید ترافیک را محدود کنید و حتی باعث تصادف شوید. 
 

 وارد شدن یا    عبور فاصلھ برای     ■
طی کنید. وقتی    سرک بھ اندازه کافی بزرگ نیاز دارید تا بدون توقف تمام مسیر را در سراسر    فاصلھ وقتی از ترافیک عبور می کنید، بھ یک  

 وارد ترافیک می شوید، بھ فضای کافی نیاز دارید تا ابتدا بپیچید و سپس سرعت خود را باال ببرید. 
 

جداکننده  شما را نگھ دارد. در یک    موتر ھ یک تقسیم کننده میانی بھ اندازه کافی بزرگ باشد کھ  است ک   محفوظ توقف در نیمھ راه تنھا زمانی  
 کھ در آن قسمتی از وسیلھ نقلیھ شما در ترافیک است.   متوقف نشوید 

 
ھید در حالی کھ در مسیری کھ  ای راه شما را مسدود نکرده است. شما نمی خوا پیچید، مطمئن شوید کھ ھیچ وسیلھ نقلیھ یا عابر پیاده اگر بھ چپ می 

 د. باشی   مانده   در انتظار باز شدن مسیری گیر   بمانید و یک وسیلھ نقلیھ روبھ رو روی شما حرکت می کند گیر  
 

  سرخ شروع نکنید. اگر ھنگام تغییر چراغ    چھارراھی ھایی کھ راه شما را مسدود کردند، از  موتر حتی اگر چراغ سبز دارید، در صورت وجود  
 بگیرید.   تکت می توانید    چھارراھی گرفتار شوید، دیگر ترافیک را مسدود خواھید کرد. برای مسدود کردن یک    چھارراھی در  

 
سیلھ نقلیھ ای کھ در  ھرگز تصور نکنید کھ راننده دیگری فضایی را با شما بھ اشتراک می گذارد یا بھ شما فضا می دھد. فقط بھ این دلیل کھ و 

حال نزدیک شدن است چراغ راھنما روشن است، نچرخید. راننده ممکن است قصد داشتھ باشد کھ فراتر از شما بپیچد، یا فراموش کرده باشد کھ  
نمی شوند.    سیگنال را از پیچ قبلی خاموش کند. این بھ ویژه در مورد موتور سیکلت صادق است. سیگنال ھای آنھا اغلب بھ خودی خود لغو 

 بودن آن بروید.   محفوظ منتظر بمانید تا راننده دیگر واقعاً شروع بھ چرخیدن کند و در صورت  
 

 برای عبور   فاصلھ   ■
دارید یا    محفوظ بھ شما اجازه عبور می دھند، باید قضاوت کنید کھ آیا فضای کافی برای عبور    سرک ھر زمان کھ عالئم یا خط کشی ھای  

، ھر بار فقط از یک  طور قانونی . بھ  ید بھ طور ھمزمان حساب نکنید. مراقب باش   موتر خیر. روی داشتن زمان کافی برای عبور از چندین  
  ۱۰ثانیھ برای عبور نیاز دارید. این بدان معناست کھ برای عبور بھ فاصلھ    ۱۰مایل در ساعت، حدود    ۵۵وسیلھ نقلیھ عبور کنید. در سرعت  

 دارید یا خیر.   محفوظ ثانیھ ای در ترافیک و فاصلھ دید نیاز دارید. شما باید قضاوت کنید کھ آیا فضای کافی برای عبور  
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ثانیھ طی خواھید کرد. یک وسیلھ نقلیھ روبرو نیز ھمینطور خواھد بود. این    ۱۰فوت را در    ۸۰۰از    مایل در ساعت شما بیش   ۵۵با سرعت  

ھای مقابل در  موتر فوت یا حدود یک سوم مایل نیاز دارید. قضاوت در مورد سرعت    ۱۶۰۰بھ بیش از    محفوظ بدان معناست کھ برای عبور  
 این فاصلھ دشوار است. 

تاده  بھ نظر نمی رسد کھ آنھا بھ ھمان سرعتی کھ ھستند می آیند. وسیلھ نقلیھ ای کھ بھ اندازه کافی دور است، معموًال بھ نظر می رسد کھ ایس 
تر شدن آن را ببینید، ممکن است برای عبور از آن خیلی نزدیک باشد. اگر مطمئن نیستید، صبر کنید  نزدیک   است. در واقع، اگر واقعاً بتوانید 

 تا مطمئن شوید کھ فضای کافی وجود دارد. 
 

ثانیھ جلوتر را ببینید. ھر زمان کھ دید شما توسط یک منحنی یا یک تپھ    ۱۰شما باید بتوانید حداقل یک سوم مایل یا حدود    - تپھ ھا و منحنی ھا  
د یک  مسدود شد، باید فرض کنید کھ یک وسیلھ نقلیھ روبروی شما وجود دارد کھ دور از دید شماست. بنابراین، شما باید با یک پیچ یا تپھ مانن 

 وسیلھ نقلیھ روبرو رفتار کنید. این بدان معنی است کھ اگر در یک سوم مایلی یک تپھ یا یک پیچ ھستید، نباید شروع بھ عبور کنید. 
 

  سرکعبور از جایی کھ احتمال ورود یا عبور وسیلھ نقلیھ از  -  ھا چھارراھی
ھا، گذرگاه ھای   چھارراھیوجود دارد خطرناک است. چنین مکان ھایی شامل  

راه آھن و ورودی مراکز خرید است. در حالی کھ شما در حال عبور ھستید، 
وسیلھ نقلیھ ای کھ از آن عبور می کنید می تواند دید شما را نسبت بھ افراد، وسایل  

کھ بھ سمت راست بھ خط نزدیک  نقلیھ یا قطارھا مسدود کند. ھمچنین، رانندگانی 
پیچند، انتظار ندارند شما را در حال نزدیک شدن در الین خود بیابند. آنھا حتی  می

 .ممکن است قبل از چرخش بھ سمت شما نگاه نکنند
 

 نگاه کنید سرک قبل از عبور، بھ وضعیت  -  محدودیت ھای خطوط 
 :ط شما حرکت کنند. ممکن است فضای خود را برای عبور از دست بدھید بھ دلیلو ترافیکی کھ ممکن است باعث شود وسایل نقلیھ دیگر بھ خ 

 
 سرک سواران نزدیک  بایسکل افراد یا   ■
 پل باریک یا موقعیت ھای دیگر کھ باعث کاھش عرض خط می شود   ■
 سرک یا چیزی در  چقری تکھ ای از یخ،    ■
 

عبور نکنید مگر اینکھ فضای کافی برای بازگشت بھ خط رانندگی داشتھ باشید. و روی رانندگان دیگر حساب نکنید کھ برای شما جا   -  فضای بازگشت 
 .باز کنند

 
انید ھر دو  وقبل از بازگشت بھ خط رانندگی، مطمئن شوید کھ فضای کافی بین خود و وسیلھ نقلیھ ای کھ از آن عبور کرده اید، بگذارید. ھنگامی کھ می ت 

 .است محفوظیی را کھ بھ تازگی از کنار آن عبور کرده اید در آینھ دید عقب خود ببینید، بازگشت بھ خط رانندگی موترچراغ جلوی 
 

 برای وسایل نقلیھ آھستھ حرکت و حیوانات  اصلھ ف   ■
 

 وسایل نقلیھ آھستھ حرکت
حیوانات کشیده می شود، و اکثر  آن نده، باید در قسمت عقب وسایل نقلیھ ای کھ توسط منعکس کن یا شبنما نماد وسیلھ نقلیھ با حرکت آھستھ، مثلث نارنجی  

می کند کھ در    نارنجی را ملزم محافظتوسایل نقلیھ مزرعھ و تجھیزات ساختمانی نمایش داده شود. خدمات پستی ایاالت متحده ھمچنین این مثلث ھای 
بودن آن مطمئن   محفوظتمام وسایل نقلیھ پستی روستایی نمایش داده شوند. ھنگام نزدیک شدن بھ یک وسیلھ نقلیھ آھستھ احتیاط کنید و قبل از عبور از 

 .شوید
 

 بارکش و گادی ھا و حیواناتمواشی  
شود یا رانندگی می کند. حیوانات بھ راحتی توسط وسایل نقلیھ موتوری می    ھمیشھ حق تقدم را بھ حیوانی بدھید کھ کسی او را ھدایت می کند، سوار می

 :نزدیک شدید، مراقب باشید و موارد زیر را انجام دھید گادیترسند. ھنگامی کھ بھ یک حیوان یا 
 

 .سرعت خود را کاھش دھید  ■
 .توقف کنید. اجازه دھید حیوان عبور کند اگر حیوان یا وسیلھ نقلیھ بھ سمت شما می آید یا از مسیر شما عبور می کند،  ■
 .بگذارید. با سرعت معقول رانندگی کنید محفوظاگر حیوان یا وسیلھ نقلیھ در ھمان جھت شما حرکت می کند، فضای کافی برای عبور   ■
 .نزنید یا صدای بلندی ایجاد نکنیدھارن   ■
 .نظر می رسد، وسیلھ نقلیھ خود را بھ کناری بکشید و توقف کنیداگر حیوانی کھ از کنار آن عبور می کنید ترسیده بھ   ■
 .است محفوظفقط زمانی ادامھ دھید کھ   ■
 .داد کھ این کار را انجام دھید، توقف کنید بھ شما اشارهاگر یک راننده   ■
 

.این امر در مورد اسب ھا، گاوھا و ھر گونھ جانوری دیگر صدق می کند
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میکن  ی چگونھ محفوظ رانندگ -  5فصل   
 

 

 سواران  اسپ
، یا روی  حاشیھ یا لبھ سرک  در نزدیکی سمت راست  صفھستند و از آنھا محافظت می شود. آنھا ھمچنین باید یک  سرکسواران تابع قوانین   اسپ

 .سوار شوند شانھ راست قابل استفاده، خط یا مسیر
 

است، مراقب باشید. شما باید با سرعت معقول و    سرک یا ھدایت در امتداد  کھ در حال سواری  قانون شما را ملزم می کند کھ ھنگام نزدیک شدن بھ اسبی
 .ھنگام نزدیک شدن بھ اسب یا عبور از آن غیرقانونی است  ھارنبا فاصلھ معقول از اسب رانندگی کنید. صدا زدن 

 
 عیت ھای خاص ضو برایفاصلھ   ■

 .وجود دارند کھ باید بھ آنھا فضای بیشتری بدھید. در اینجا بھ برخی از آنھا اشاره می کنیم سرک رانندگان خاصی و سایر کاربران  
 

 کسانی کھ نمی توانند شما را ببینند 
ممکن است با دیدن شما مشکل داشتھ  ھر کسی کھ نمی تواند شما را ببیند ممکن است بدون اینکھ بداند شما آنجا ھستید وارد مسیر شما شود. کسانی کھ 

 :باشند عبارتند از
 

 .ھا مسدود شده است موترھا یا مسیرھایی کھ دید آنھا توسط ساختمان ھا، درختان یا سایر  چھارراھیرانندگان در     ■
 ، یا عقب نشینی یا خروج از فضاھای پارکینگسرکعقب نشینی رانندگان بھ داخل     ■
 ھایشان پوشیده از برف یا یخ است یا بخار شده است رانندگانی کھ شیشھ    ■
 عابران پیاده با چتر جلوی صورت یا کاله پایین کشیده شده اند   ■
 

 افرادی کھ حواسشان پرت است 
اط باشید.  یا اگر فکر می کنید ممکن است حواسشان پرت شود بیشتر محت  فاصلھ ای بیشتر بگذاریدحتی زمانی کھ دیگران می توانند شما را ببینند، 

کنند، بھ ھا، کارگران ساختمانی، کودکان و رانندگانی کھ بھ رانندگی خود توجھی نمیدھندهافرادی کھ ممکن است حواسشان پرت شود عبارتند از: تحویل 
 .عنوان مثال، صحبت کردن یا پیامک دادن با تلفن ھمراه، غذا خوردن، آرایش کردن، پخش موسیقی با صدای بلند و غیره 

 
 شوند  دست پاچھ/ افرادی کھ ممکن است گیج

 :افرادی کھ گیج ھستند ممکن است وضعیت ناامنی ایجاد کنند. افرادی کھ ممکن است گیج شوند عبارتند از
 

 روندبھ کجا می کھ میخواھند  آیندیا دیگرانی کھ بھ نظر نمی توریستان   ■
 رانندگانی کھ بدون ھیچ دلیلی سرعت خود را کاھش می دھند   ■
 یا شماره خانھ ھستند سرک ھای اشاره رانندگانی کھ بھ دنبال    ■
 

 رانندگان در مشکل 
عت خود را کم  اگر راننده دیگری اشتباه کرد، آن را بدتر نکنید. بھ عنوان مثال، رانندگانی کھ وقتی فضای کافی ندارند از کنار شما عبور می کنند. سر

نید و اجازه دھید  کنید و بگذارید با خیال راحت بھ خط رانندگی بازگردند. اگر راننده دیگری نیاز بھ تغییر مسیر ناگھانی داشت، سرعت خود را کم ک
.حرکت کند محفوظ ادغام شوند. این حرکات باعث می شود ترافیک روان و 
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ی کی زیف نیازمندی  -  ۶فصل   

 

 

 

  ۵پرسش ھای فصل  
 

یا روزھای آبری،راننده باید کدام کار را انجام بدھد.  . در غروب آفتاب ۱  
 الف: با چھارچراغھ روشن رانندگی کنید

 ب: با چراغ ھای پارکینگ روشن رانندگی کنید 
موتر را روشن نکنید: چراغ ج  
ا روشن کنید.: چراغ ھای موتر رد  
 
 

. ھنگام عبور ازکنار باسیکل ران باید محتاط باشید زیرا ۲  
 الف:  شما تیزتراز بایسکل سوار می روید. 

 ب:  حق عبور اول را بایسکل ران است. 
عبورکنید.ج: ممکن ترافیک کھ از مقابل میاید شما را نبیند کھ شما میخواھد   

تا خود را از سرک عمومی دور کند. منحرف شود  سرک د: بایسکل ران ممکن از سرک یا    
 

گیری از بریک زدن در آخرین لحظھ  و یا دورخوردن،  شما باید کم از کم بھ کدام مسافھ را دیده بتوانید. پیش رو. برای ۳  
 الف:  دو ثانیھ پیش از موتر روبروشما  

موتر روبروشما ب:  چھار ثانیھ پیش از   
: ده ثانیھ پیش از موتر روبروشماج  

 د: پانزده ثانیھ پیش از موتر روبروشما
 

. رانندگی ازطرف شب نیاز بھ احتیاط بیشتری دارد زیرا ۴  
 الف:  ترافیک در شب سعریتر است.  
 ب:  حجم ترافیک در شب بیشتر است. 

ه در شب بھ خوبی دیده نمی تواند. ج: رانند  
تصادفات در شب بیشتر رخ میدھد.د:   

 
. بھ غیر از چراغ راھنما، سایر رانندگان گاھی اوقات می توانند قصد شما را برای دور خوردن تعین کنند. ۵  

موقعیت ھای موتر و تماس چشمی شماالف:    
 ب:  دور دادن تایرھا موترشما  

 ج: آھستھ ساختن موتر شما در گوشھ سرک  
ما د: اقدامات موترپشت سر ش  

 
.یک قانون خوب برای عبورکردن از دیگرموترھا عبارت است: ۶  

 الف: در صورت امکان از طرف راست عبورکنید.
رورت از موترھای دیگر عبور کنید. ب: باجریان ترافیک رانندگی کنید و فقط در صورت ض  

وانید.  د:.کوشش کنید در پیش رو موترکھ آھستھ رانندگی میکنید، قرار بگیرید تا بھتر دیده بت   
 ج: ھمیشھ چراغ ھایتان را روشن کنید و ھارن موتر تانرا فشاردھید تا دیگررانندگان را ھشدار دھید. 

 
. آیدروپالننگ بھترین شکل توصیف می شود ۷  

. الف: تایرھای موتر شما آب را از مسیرھای خود بیرون می راند  
ھستند. اقع روی یک الیھ آب شناور ب: تایرھای موتر شما در و  

 د:. تایرھای موتر شما باعث پاشیدن ورقھ ھای آب روی موترھای دیگر می شود 
 ج: :. تایرھای موتر شما آب را بھ عقب پرتاب می کند و باعث ایجاد مشکل موترپشت سرمی شود. 

 
. اگردر طوفان برف گیرماندید، بھترین کارھای را کھ انجام دھید این است ۸  

بیرون شوید و کمک بخواھید. الف : از موتر تان   
 ب:  در موتر تان دراز بکشید و بخوابید. 

 ج: شیشھ ھای موتر را ببندد و ماشین موتر را روشن بمانید.
احتمال پیدا شدن شما بیشتر است.  د: در داخل موتر خود بمانید، زیرا  
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ی کی زیف نیازمندی  -  ۶فصل   
 

 

 

  فیزیکی  نیازمندی - ۶فصل 
 

ھمیشھ آسان نیست. در واقع این یکی از پیچیده ترین کارھایی است کھ مردم انجام می دھند. ھمچنین یکی از معدود کارھایی است کھ ما   محفوظ رانندگی 
 .انجام می دھیم و می تواند بھ ما آسیب برساند و ما را بکشد. ارزش تالش را دارد تا یک راننده محتاط باشید عمول بھ طور م

 
ھ مھارت و قضاوت زیادی نیاز دارد. این کار زمانی کھ بھ تازگی رانندگی را یاد می گیرید دشوارتر می شود. رانندگی بھ راحتی  بودن ب  محفوظ راننده 

اشید، باشید بھ این بستگی دارد کھ بتوانید واضح ببینید، خستھ نب  محفوظ می تواند تمام توانایی ھای شما را از بین ببرد. توانایی شما برای اینکھ یک راننده 
ل"  ھیک" رانندگی نکنید در حین مصرف مواد مخدر، بھ طور کلی سالم باشید، و از نظر احساسی برای رانندگی مناسب باشید. بھ عبارت دیگر، بھ معنای

 .است محفوظبودن برای رانندگی 
 

  بینایی، شنوایی، و خستگی ◄
 بینایی   ■

 ضروری است. شما بر اساس آنچھ می بینید رانندگی می کنید. اگر نمی توانید بھ وضوح ببینید، خواھید دید   محفوظ دید خوب برای رانندگی 
 ، تشخیص مشکالت احتمالی و واکنش بھ موقع. سرک مشکل در شناسایی ترافیک و شرایط 

 
را پشت سر بگذارید. این آزمایش نشان می دھد کھ  رانندگی یک تست بینایی  الیسنس باید قبل از گرفتن   مونتانا  در  بینایی بھ قدری مھم است کھ 

 دارید.  بینایییا بدون لنزھای  و  در یک چشم، با بینایی    ۲۰/ ۴۰حداقل  
 

یا دو سال یکبار توسط متخصص چشم معاینھ    سال داشتن دید خوب بسیار مھم است، باید چشمان خود را ھر محفوظ از آنجایی کھ برای رانندگی 
 شوند. معاینھ کنید. ممکن است ھرگز متوجھ نشوید کھ بینایی ضعیفی دارید مگر اینکھ چشمان شما 

 
 اگر برای رانندگی نیاز بھ استفاده از عینک یا لنز دارید، بھ یاد داشتھ باشید: 

رانندگی شما می گوید کھ باید از لنزھای اصالحی   الیسنس بروید. اگر یک فاصلھ کم ھمیشھ ھنگام رانندگی آنھا را بپوشید، حتی اگر فقط بھ   ■
 بگیرید.  تکت استفاده کنید و این کار را نمی کنید و اتفاقاً شما را متوقف می کنند، می توانید  

سعی کنید یک جفت عینک اضافی در وسیلھ نقلیھ خود داشتھ باشید. سپس اگر عینک معمولی شما شکست یا گم شد، می توانید با خیال راحت    ■
 آنھا آسان است.  پیدا کردن رانندگی کنید. اگر ھمیشھ از عینک استفاده نمی کنید، این نیز می تواند مفید باشد.  

در شب خودداری کنید، حتی اگر بھ نور خیره کننده کمک می کند. مشکل این است کھ آنھا نور بیش از    ھ رنگ  استفاده از عینک تیره یا لنزھای ■
 نوری کھ برای دیدن واضح بھ آن نیاز دارید.  - حد را کاھش می دھند 

 سایر جنبھ ھای مھم بینایی عبارتند از: 
 دید جانبی  •

ن امکان را می دھد تا در حالی کھ بھ جلو نگاه می کنید، وسایل نقلیھ و سایر مشکالت احتمالی  شما باید "از گوشھ چشم خود" ببینید. این بھ شما ای
د و  را در دو طرف خود تشخیص دھید. از آنجایی کھ نمی توانید روی چیزھای کناری تمرکز کنید، ھمچنین باید از آینھ ھای بغل خود استفاده کنی

 در صورت لزوم بھ طرفین نگاه کنید. 
 
 قضاوت فاصلھ ھا و سرعت ھا   •

بسیاری  حتی اگر بتوانید بھ وضوح ببینید، باز ھم ممکن است نتوانید فاصلھ ھا یا سرعت ھا را بھ خوبی قضاوت کنید. در واقع، شما تنھا نیستید. 
ی است. این امر بھ ویژه در  از مردم در قضاوت مسافت و سرعت مشکل دارند. برای اینکھ بتوانید ھر دو را قضاوت کنید نیاز بھ تمرین زیاد

ھای دو خطھ بسیار   سرک ھنگام ادغام و ھنگام عبور از  محفوظ دانستن میزان فاصلھ شما از سایر وسایل نقلیھ و قضاوت در مورد فاصلھ ھای 
 مھم است. 

 
 دید در شب   •

برای دیدن در شب بیشتر از روز مشکل دارند.    ح ببینند، در دید در شب مشکل دارند. ھمھ مردماض و  توانند در روز بسیاری از افرادی کھ می
با مشکل تابش خیره کننده مواجھ می شوند.   وسایل نقلیھ روبرو  برخی از رانندگان در ھنگام رانندگی در شب، بھ خصوص با چراغ ھای جلوی

 ، بسیار مراقب باشید. اگر میکنیداگر در شب مشکل دید دارید، بیش از حد الزم رانندگی نکنید و 
 
 شنوایی  •

ھا می تواند شما را از خطر آگاه کند. مشکالت   تایریا جیغ  صدای ھشدار دھنده،  ھارنمفید باشد. صدای  محفوظ شنوایی می تواند برای رانندگی 
توانند دانند ناشنوا ھستند یا مشکالت شنوایی دارند، می شنوایی، مانند بینایی بد، ممکن است بھ کندی ایجاد شود کھ شما متوجھ آن نشوید. رانندگانی کھ می 

بھ دید خود تکیھ کنند و ھوشیار بمانند. مطالعات نشان داده است کھ سوابق   باشند. آنھا یاد می گیرند کھ بیشتر محفوظ خود را تنظیم کنند و رانندگان 
رانندگی رانندگان کم شنوایی بھ ھمان اندازه رانندگان با شنوایی خوب است. 
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 خستگی   •

، با خیال راحت رانندگی کنید. شما بھ خوبی نمی بینید و بھ اندازه زمانی کھ استراحت  کرده ایدوقتی خستھ ھستید، نمی توانید مانند زمانی کھ استراحت 
بھ  و  می کنید ھوشیار نیستید. تصمیم گیری زمان بیشتری از شما می گیرد و ھمیشھ تصمیمات خوبی نمی گیرید. شما می توانید تحریک پذیرتر باشید

تید ممکن است پشت فرمان بخوابید و تصادف کنید. در اینجا نکاتی وجود دارد کھ بھ شما در  ناراحت شوید. در نھایت، زمانی کھ خستھ ھس آسانی
 جلوگیری از خستگی در یک سفر طوالنی کمک می کند: 

 
o داشتھ باشید.  شب ھنگام  سعی کنید قبل از حرکت یک خواب معمولی 
o  آنجا را ترک کنید. کرده باشیدریزی کنید کھ وقتی استراحت اگر از قبل خستھ شده اید بھ سفر نروید. سفرھای خود را طوری برنامھ 
o دچار خواب آلودگی می شوند. زیاد نخورید. برخی از افراد پس از خوردن غذایی  ثقیل بخورید. قبل از حرکت غذاییسبک غذا  یک 
o رید و قھوه، نوشابھ یا آبمیوه بنوشید. چند دقیقھ  تازه بگی  یاستراحت کنید. ھر دو ساعت یا بیشتر، یا زمانی کھ نیاز دارید، توقف کنید. قدم بزنید، ھوا

 ای کھ برای استراحت صرف می کنید می تواند زندگی شما را نجات دھد. 
o  .برای زمان زیادی برنامھ ریزی کنید تا سفر خود را با خیال راحت بھ پایان برسانید 
o ی نکنید. بدن شما فکر می کند زمان خواب فرا رسیده است و سعی می کند این کار را  سعی کنید در اواخر شب کھ بھ طور معمول خواب ھستید رانندگ

 انجام دھد. 
o جای  یگری اگر خواب آلود ھستید ھرگز رانندگی نکنید. بھتر است چند ساعت بایستید و بخوابید تا اینکھ بیدار بمانید. در صورت امکان، با راننده د

 حین رانندگی بخوابید. کنید و می توانید در  خود را تبدیل 
 

     نوشیدن و رانندگی ◄
 ً  درصد تصادفات مرگبار دخیل است. مصرف الکل، حتی بھ مقدار کم، احتمال تصادف را افزایش می دھد.  ۴۰در  الکل تقریبا

رانندگان جدید بیشتر از رانندگان با تجربھ تحت  ھیچ کس نمی تواند الکل بنوشد و با خیال راحت رانندگی کند، حتی اگر سال ھا رانندگی کرده باشید. 
 تأثیر الکل قرار می گیرند زیرا رانندگان جدید ھنوز در حال یادگیری رانندگی ھستند.

 
 از آنجایی کھ نوشیدن الکل و سپس رانندگی خطرناک است، مجازات آن بسیار سخت است. افرادی کھ بعد از نوشیدن الکل رانندگی می کنند

 . را دارا است و حتی مجازات ھای زندان  الیسنسجریمھ ھای سنگین، نرخ ھای بیمھ باالتر، از دست دادن   خطر دریافت
 

 چرا نوشیدن الکل و رانندگی بسیار خطرناک است؟  ■
نیاز دارید را کاھش می دھد. الکل می تواند از طریق دیواره ھای معده جذب شود و در   محفوظ الکل تمام مھارت ھای مھمی کھ برای رانندگی 

  عرض یک دقیقھ بر مغز شما تأثیر بگذارد. در مغز شما، الکل بر نواحی کھ قضاوت و مھارت را کنترل می کنند، تأثیر می گذارد. این یکی از
وت شما تأثیر می گذارد. قضاوت خوب برای رانندگی مھم است. اما در این مورد،  بر قضا  - دالیلی است کھ نوشیدن الکل بسیار خطرناک است 

الکل است کھ قضاوت درست را متوقف می کند. شما نمی دانید یعنی قضاوت بھ شما کمک می کند تا بدانید چھ زمانی نوشیدن الکل را ترک کنید. 
شده باشد. کمی شبیھ آفتاب سوختگی است: زمانی کھ آن را احساس کنید، دیگر خیلی   چھ زمانی نوشیدنی بیش از حد خورده اید تا زمانی کھ خیلی دیر 

 دیر شده است. 
 

تر می کند. با افزایش میزان  بی احتیاط ھا و زمان واکنش شما را کاھش می دھد، توانایی دید واضح را کاھش می دھد و شما را  عکس العمل الکل 
ھارت شما کاھش می یابد. در قضاوت مسافت، سرعت و حرکت سایر وسایل نقلیھ مشکل خواھید داشت.  الکل در بدن، قضاوت شما بدتر می شود و م

 در نھایت در کنترل وسیلھ نقلیھ خود با مشکل مواجھ خواھید شد. 
 

 ، چھ زمانی می توانید رانندگی کنید؟نوشیدگر مشروب می ا  ■
 بگذارد.  نکنید. حتی یک نوشیدنی الکلی می تواند بر رانندگی شما تأثیر اگر الکل می نوشید، رانندگی بھترین پاسخ این است:  

 
عوامل زیادی در تعیین میزان آسیب دیدگی فرد ھنگام مصرف الکل نقش دارند: میزان مصرف. چقدر سریع مصرف می شود؛ وزن بدن یک فرد؛  

می کند. الکل ھمچنان می تواند در بدن   پروسسیک ساعت  بدن یک فرد معمولی یک نوشیدنی الکلی را در .مصرف غذا؛ و سالمت عمومی فرد
 شما جمع شود حتی اگر بھ میزان یک نوشیدنی در ساعت بنوشید. 

 
ی (یک  ت اونس آبجو تجار ۱۲یا با مخلوط کن.  خالص)، گیالس (یک  مشروب/شراب دبل  ۸۰اونس  ۱-۲/۱یک نوشیدنی الکلی عبارت است از: 

اونس. مایکروبروھا و آبجوھای دستی اغلب حاوی الکل بیشتری نسبت بھ یک آبجو   ۵شراب  گیالس )؛ یا یک گیالس، بوتلقوطی با اندازه معمولی، 
 .اونسی ھستند. نوشیدنی ھای تخصصی می توانند الکل بیشتری در خود داشتھ باشند و مانند چندین نوشیدنی معمولی ھستند ۱۲ی ت تجار

 
خوری وجود دارد. قرار بگذارید با دو یا چند نفر بروید و موافقت کنید کھ یکی از شما مشروب  ھای اجتماعی مشروب قعیت ھایی برای برخورد با موراه

، می توانید از وسایل حمل و نقل عمومی یا تاکسی استفاده  امکانننوشد. می توانید در میان گروھی کھ یک راننده تعیین شده است بچرخید. در صورت  
کنید.
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 الکل و قانون   ■

 سال یا بیشتر سن داشتھ باشید.   ۲۱مگر اینکھ    را نداریدخرید یا مصرف الکل    اجازهشما  
 

خون    در  اگر بھ خاطر مشروبات الکلی و رانندگی دستگیر شوید، مجازات شدید است. شما می توانید بھ دلیل رانندگی با غلظت الکل 
(BAC)  ۸ ۰.۰ ٪    .یا بیشتر، یا در ھنگام رانندگی تحت فشار دستگیر شویدBAC  الکل در خون شما است و معموالً با    ی صدفی در

 است.   ۰.۰۲سال    ۲۱برای راننده زیر    BACآزمایش تنفس، خون یا ادرار تعیین می شود.  
 

امتناع کنید، می    BAC  امتحانشرکت در    از شما بخواھد آزمایش بدھید، باید این کار را انجام دھید. اگر از  پولیساگر یک افسر  
رانندگی خود را از دست بدھید. اگر شما در مورد نقض الکل مجرم شناختھ شوید و این اولین محکومیت شما باشد، از    الیسنستوانید  
روز زندان محکوم شوید. و    ۶۰تا    ۱؛ ممکن است بھ  محکمھھزینھ ھای    وبر عالوه  جریمھ می شوید. دالر    ۱۰۰۰تا    دالر  ۳۰۰

 شما بھ مدت شش ماه تعلیق خواھد شد.   الیسنس
 

 برای محکومیت ھای دوم و بعدی، مجازات ھا بسیار بدتر است. 
 
 طی ھای باز وق 

باز قوطی  باز مشروبات الکلی توسط شخصی در وسیلھ نقلیھ موتوری ممنوع است.    قوطیھمچنین در اختیار داشتن    مونتاناقانون  در  
یا سایر ظروف حاوی ھر مقدار از یک نوشیدنی الکلی باید    ای   شیشھ  بوتل ھای ھا، قوطی ھا،   وتل مشروبات الکلی، از جملھ ب 

 : در  نگھداری شوند
 

 ذخیره. در یک    قفل شده یاقسمت  در یک     ■
 بار. یا  یک قسمت یا    الری ، تخت  سبکدر صندوق عقب،     ■
دربستھ کھ در محلی کھ معموالً توسط راننده یا مسافر وسایل نقلیھ موتوری کھ    صندوق عمودی یا داخل یک    چوکیپشت آخرین     ■

 گیرد. مجھز بھ صندوق عقب نیستند، در آن قرار نمی 
 

 در قانون استثنائاتی برای موارد زیر وجود دارد: 
 

 با مھر و موم شکستھ و ھیچ یک از محتویات اصلی حذف نشده است.   قوطی ھا   ■
 تریلر مسافرتی یا موتور خانھ. و باز ذخیره شده در محل زندگی یک کمپر،    قوطی  ■
 می شوند.   انتقال ، تاکسی یا لیموزین  بس در    تعین شدهمسافرانی کھ توسط یک راننده     ■
 

جرم    شاھراهمشروبات الکلی باز در محدوده مسافر یک وسیلھ نقلیھ موتوری در    قوطیاما بھ یاد داشتھ باشید، داشتن غیرقانونی  
 است. 

 نشھ گزارش یک راننده ■
، بخش سوء مصرف الکل و مواد مخدر و  مونتانا  شاھراهی ترافیک  تظ اف محدادستان کل، و مقامات بخش    ده، فرمان۱۹۸۱در دسامبر  

  مرگ و میر در نتیجھ  ۲۳۰۰۰" را افتتاح کردند. در سطح ملی، ساالنھ بیش از  نشھبرنامھ "گزارش یک راننده    مونتانا  شاھراهگشت  
 ۲۱۰۰و بیش از    ٪ از تمام تلفات رانندگی مربوط بھ الکل است ۵۰،  مونتانارخ می دھد. در    نشھالکل یا    از  یک رانندهمستقیم    استفاده

" برای کمک بھ خالص شدن از  نشھاست. مشکل بسیار زیاد است و برنامھ "گزارش یک راننده    نشھجراحات ناشی از یک راننده  
 ھا از شر قاتل شماره یک شما تعیین شده است.   شاھراهو    سرک

 
برنامھ بسیار ساده است. تنھا چیزی کھ نیاز دارد نگرانی ھمھ و یک تماس تلفنی است. از ھمھ شھروندانی کھ مشکوک بھ رانندگی  

تماس بگیرند و توضیحی در مورد وسیلھ    مونتانا  شاھراهشود با آژانس مجری قانون محلی یا گشت  ھستند، خواستھ می  نشھدر حالت  
کند، ارائھ دھند. شما مجبور نیستید نام خود را بدھید. پرسنل انتظامی تالش  ھ مشکوک در آن حرکت می نقلیھ و جھتی کھ وسیلھ نقلی 

 مظنون تماس بگیرند و در صورت تعیین علت احتمالی توقف و دستگیری احتمالی صورت خواھد گرفت.   موتری خواھند کرد تا با  
 

درصد مظنونان بھ رانندگی تحت تأثیر    ۳۷توانند با    ت مجری قانون میبرنامھ کار می کند. آمارھای کنونی نشان می دھد کھ مقاما 
دستگیر شده اند. دو    نشھدرصد بھ دلیل رانندگی در حالت    ۷۱ھ با آنھا تماس گرفتھ شده است،  تماس برقرار کنند و از بین افرادی ک

گر فردی را دیدید کھ مشکوک بھ رانندگی در حالت  برنامھ دستگیر می شوند. ا  در نتیجھ مستقیم این  مونتاناراننده الکل ھر روز در  
 )۱- ۸۰۰-۵۲۵- ۵۵۵(   ھست، یا نیاز بھ گزارش تصادف دارید، می توانید با تلفن رایگان تماس بگیرید  نشھ

 
 

 
 گزارش یک راننده نشھ 

۵۵۵-۵۲۵ -۸۰۰ -۱ 
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  سایر مواد مخدر و رانندگی ►
می توانند   دواھا تأثیر بگذارند. این  محفوظدیگر نیز وجود دارند کھ می توانند بر توانایی یک فرد برای رانندگی  دواھای عالوه بر الکل، بسیاری از 

نسخھ ای یا حتی بسیاری از داروھایی کھ می توانید بدون نسخھ   دواھای اثراتی مانند الکل یا حتی بدتر از آن داشتھ باشند. این در مورد بسیاری از 
توانند شوند، می می ھا یا برای آرام کردن اعصاب مصرف حساسیت خریداری کنید، صادق است. داروھایی کھ برای سردرد، سرماخوردگی، تب یا سایر 

توانند راننده را برای مدت کوتاھی ھوشیارتر  ھای الغری میو قرص  متحرک کنندهھای آلود کرده و بر رانندگی وی تأثیر بگذارند. قرص فرد را خواب 
از   - تجویزی  دواھایرار دھند. سایر و ناتوانی در تمرکز فرد شوند و بینایی شما را تحت تأثیر ق جی کنند. اما بعداً می توانند باعث عصبی شدن، سرگی 

ھا، قضاوت، بینایی و ھوشیاری شما بھ روش ھایی مشابھ الکل تأثیر بگذارند عکس العملمی توانند بر  - داکتریتنباکو  . 
 

. ھشدارھای دارویی در مورد کار با ماشین آالت  بخوانیدرا برای ھشدار در مورد اثرات آن دوا  لیبل ، دوااگر در حال رانندگی ھستید، قبل از مصرف  
خود   دواخانھ   یا داکترو رانندگی بی خطر است یا خیر، از  دوا . اگر مطمئن نیستید کھ مصرف خود را نرانید  الرییا    موتر سنگین بھ این معنی است کھ 

می توانند اثرات الکل را چند برابر کنند و   دواھادیگر مصرف می کنید ھرگز الکل ننوشید. این  دواھای  در مورد عوارض جانبی سوال کنید. زمانی کھ
بودن را کاھش می دھد، بلکھ می تواند باعث مشکالت جدی   محفوظیا عوارض جانبی دیگری نیز داشتھ باشند. این اثرات نھ تنھا توانایی شما برای 

 .سالمتی، حتی مرگ شود
 

بودن تأثیر می گذارند. بھ عنوان مثال، مطالعات نشان داده است افرادی    محفوظ غیرقانونی برای سالمتی شما مفید نیستند و بر توانایی شما برای    دواھای 
ابش خیره کننده مشکل  ھای آھستھ تری دارند، با ت  عکس العمل اشتباھات بیشتری مرتکب می شوند،    -   داکتر حتی با نسخھ   -استفاده می کنند  تنباکو  کھ از  

 بیشتری دارند و بیشتر از سایر رانندگان بھ دلیل تخلفات رانندگی دستگیر می شوند. 
   سالمتی◄

سرماخوردگی بد، عفونت یا ویروس. حتی مشکالت کوچکی مانند سفتی گردن،  - ی می توانند بر رانندگی شما تأثیر بگذارند صح بسیاری از مشکالت 
کند. شما باید   سرفھ یا درد پا می تواند بر رانندگی شما تأثیر بگذارد. اگر احساس خوبی ندارید و باید بھ جایی بروید، اجازه دھید شخص دیگری رانندگی

 ھستید یا از نظر ذھنی.  محفوظ ھ رانندگی می کنید تصمیم بگیرید کھ آیا از نظر جسمی قادر بھ رانندگی ھر بار ک
 

 می تواند بسیار خطرناک باشد صحی برخی از شرایط   ■
 

 بیھوشی  /صرع
نیاز دارد تا بھ طور کتبی تأیید کند کھ وضعیت فرد تثبیت شده است و بھ احتمال زیاد در توانایی فرد برای   داکترفردی کھ از صرع رنج می برد بھ 

 از وسیلھ نقلیھ موتوری تداخلی نخواھد داشت.  محفوظاستفاده 
 

 دیابت 
غذایی، یا مصرف  مصرف کدام ند ناشی از کنند نباید در صورت احتمال شوک رانندگی کنند. چنین وضعیتی می تواھایی کھ انسولین مصرف میدیابتی

رانندگی کند.    بخواھید در حال تنظیم دوز انسولین شما است، از شخص دیگری داکترمقدار نامناسب انسولین باشد. ھمچنین ممکن است در مواقعی کھ 
 بینایی بررسی کنید.اگر دیابت دارید، ھمچنین باید چشمان خود را بھ طور منظم برای شب کوری احتمالی و سایر مشکالت 

 
 قلب   چگونگی

ت  افراد مبتال بھ بیماری ھای قلبی، فشار خون باال یا مشکالت گردش خون ممکن است در معرض خطر خاموشی، غش یا حملھ قلبی باشند. و در صور
تواند  قلبی درمان می کند، بپرسید کھ آیا این وضعیت می  امراض شما را برای یک  داکتر عدم درمان، نباید وسیلھ نقلیھ موتوری را رانندگی کند. اگر 

 شما را تحت تأثیر قرار دھد یا خیر.  محفوظ رانندگی 
 

  احساسات  ◄
شما داشتھ باشد. اگر بیش از حد    محفوظاسترس می تواند تمرکز شما را در کار رانندگی کاھش دھد و احساسات می تواند تأثیر زیادی بر رانندگی 

 .زده، ترسیده، عصبانی ھستید، ممکن است نتوانید بھ خوبی رانندگی کنیدنگران، ھیجان
 

  سرک شوید. در صورت لزوم، کمی پیاده روی کنید، اما تا زمانی کھ آرام نشده اید، از سرد اگر عصبانی یا ھیجان زده ھستید، بھ خود فرصت دھید تا 
دیو را  دور بمانید. اگر در مورد چیزی نگران یا ناراحت ھستید، سعی کنید ذھن خود را در مورد رانندگی خود نگھ دارید. بعضی ھا گوش دادن بھ را

نندگی خود زمان بیشتری بھ خود اختصاص دھید. چند دقیقھ زودتر ترک کنید. اگر زمان زیادی  مفید می دانند. اگر بی حوصلھ ھستید، برای سفر را
ترافیک بگیرند یا باعث تصادف شوند، نداشتھ   تکت دارید، ممکن است تمایلی بھ سرعت غیرمجاز یا انجام کارھای دیگری کھ می توانند برای شما 

باشید.
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  رانندگان بزرگسال  ◄
 

تا زمانی کھ در سالمت کامل  .خود لذت می برند و با مھارت با آنھا رفتار می کنند. دلیلی وجود ندارد کھ نکنند موترھایاستفاده از  مسن رانندگاناکثر 
 دارند بھ رانندگی ادامھ دھند. می نگھ  را ھستند و قوانین راھنمایی و رانندگی

 
 دھند کھ ما از تغییر خبر نداریم. قدر تدریجی این کار را انجام می گیرد و گاھی آن می ھا را از ما گذرد بھترینھایی کھ می متأسفانھ سال 

 
ی  زوال بینایی، شنوایی و زمان واکنش تقریباً بدون توجھ ایجاد می شود تا زمانی کھ خود را با یک وضعیت اضطراری مواجھ کنیم کھ دیگر برا

 اننده بھ راحتی می توانست چند سال یا حتی چند ماه زودتر از آن جلوگیری کند. رسیدگی بھ آن مجھز نیستیم. نتیجھ تصادفی است کھ ر
 

. خطاھای گزارش  سال بیشتر است  ۲۴  رانندگان زیر نظر بھ سال و باالتر از نظر مایل طی شده  ۶۵این یکی از دالیلی است کھ میزان تصادف رانندگان  
سرعت  و عالئم توقف، و   اشارهانندگی در الین مناسب، عدم سیگنال دھی یا رعایت نکردن شده مکرر توسط رانندگان مسن تر شامل بی توجھی، عدم ر

 است.  مصروف ھای   شاھراهغیرمنطقی رانندگی در  کم
 
 مالحظات برای شھروندان سالخورده   ■

ھای ما شرایط ترافیکی امروز   سرکدر  . خود و دیگران ضروری است  تظ افمح سال باید بدانند کھ مراقبت مداوم برای تضمین  ۶۵رانندگان باالی 
 بیشتر از ده یا بیست سال پیش برای ھر راننده ای طلب می کند. 

 
 اینھا مشکالتی است کھ یک راننده مسن در ترافیک امروزی با آن مواجھ است: 

 شنوایی و بینایی کمتر می شود. با افزایش سن،   ■
 تر است. تشخیص موقعیت ھای ترافیکی و تصمیم گیری ھای الزم بیشتر طول می کشد. ضعیف قضاوت    ■
 مھارت بدنی ضعیف شده است. افراد مسن توانایی یکسانی برای عمل با سرعت و قاطعیت در مواقع اضطراری ندارند.   ■
مرگ ھستند. اتفاقی کھ چند سال پیش ممکن بود یک تصادف جزئی باشد، اکنون می تواند بھ معنای جراحت   رانندگان مسن بیشتر در معرض آسیب و   ■

 یا مرگ باشد. 
 . آید می روی کارراننده مسن تر ممکن است فراموش کند کھ حجم ترافیک ھمیشھ در حال افزایش است و قوانین و مقررات جدید بھ طور مداوم   ■
 

 ل مربوط بھ سن، لطفاً بھ نکات زیر توجھ کنید.مسائ بھ برای رسیدگی  ■
 تر کردن رانندگی شما و خانواده شما در نظر گرفتھ شده اند.  محفوظھمھ آنھا برای 

 و  بھ شما توصیھ کرده است کھ از ترافیک سنگین یا سریع یا شب اجتناب کنید داکترخود را در مورد رانندگی خود دریافت کنید. اگر   داکترتوصیھ ھای 
 کنید، این توصیھ را دنبال کنید. ن رانندگی 

با وسیلھ   محفوظ کمک می کند توانایی فیزیکی شما را برای کار  داکتریوجود دارد کھ بھ متخصصان  www.dojmt.gov/drivingفرم ھایی در   ■
گزارش معاینھ   ۱۸۰۱-۲۲راننده. و   داکتریارزیابی  ۱۹۰۰-۲۰برای امتحان مجدد مراجعھ کنید.  ۱۸۰۰-۳۲ . بھ توصیھکنندنقلیھ موتوری ارزیابی 

 چشم. 
 خود را خوب نگھ دارید. فقط زمانی رانندگی کنید کھ بھ آن عالقھ دارید. تناسب اندام   ■
 رانندگی نکنید، مگر اینکھ پزشکتان بگوید این کار بی خطر است.  دواھابعد از مصرف   ■
 توسط سایر رانندگان، عابران پیاده یا کودکان را پیش بینی کنید.  محفوظ روی فرمان ھوشیار باشید. سعی کنید ھر گونھ اقدام ناگھانی یا نا  ■
 نگھ دارید. جدید  را  محفوظ قوانین راھنمایی و رانندگی و قوانین رانندگی   ■
برنامھ ریزی کنید. از مسیرھای پر سرعت خودداری کنید. از مسیرھا یا مناطقی کھ شما را آزار می دھد   - کوتاه یا طوالنی  - قبل از شروع ھر سفر   ■

 دوری کنید.
 کنار  شوید، در پشت سرتان می موتر ھا مانع از عبور و مرور شما  غیرمنطقی مانع از حرکت سریع ترافیک نشوید. اگر آھستھ  با رانندگی با سرعت   ■

 روز یا ھفتھ را انتخاب کنید.  مصروفتر بھتر است مسیر دیگری یا زمان کم  و بدھید  اجازه عبور  بھ آنھا و  بروید سرک 
 منظم ببرید.  بررسیخود را برای  موترنگھ دارید.  محفوظ و تجھیزات آن را در شرایط  موتر  ■
بھ   -شیشھ جلو، چراغ ھای جلو و عینک خود را تمیز نگھ دارید. کثیفی روی ھر یک از این سطوح در دید رانندگی شما اختالل ایجاد می کند   ■

 خصوص در شب. 
ی خود را ببندید.ت فظا محدر ھر رانندگی کمربند   ■
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از نکات   در اینجا فرصتی برای بررسی مھارت ھای رانندگی خود وجود دارد. اینھا دالیل رایج مشکل در بین رانندگان مسن ھستند. اگر دو یا سھ مورد
 اقدامات الزم را برای اصالح آنھا انجام دھید. در مورد شما صدق می کند، باید  

 
 آیا ھنگام پارک موازی بھ دو یا سھ بار امتحان نیاز دارید؟  .۱
 
 ؟با مشکل مواجھ شده ایدشب   در و کودک کوچک ھنگام رانندگیلولھ آبکش  آیا در تشخیص اشیاء مانند  .۲
 
 ھایی کھ در حال نزدیک شدن ھستند باعث ناراحتی طوالنی مدت در چشمان شما در شب می شود؟  موترآیا تابش خیره کننده چراغ ھای جلو  .۳
 
 ھای دیگر مشکل دارید یا بھ نظر می رسد ھمیشھ از شما عبور می کنند؟ موترآیا در حفظ سرعت  .۴
 
 کشد تا دوباره راه بیفتید؟ آیا بعد از سبز شدن چراغ، زمان زیادی طول می  .۴
 
 بینید؟خود می   موترھای روی (مانند درب گاراژ) و فرورفتگی از ھای جزئی از خراش  زیادیآیا تعداد  .۶
 
 و سایر نشانگرھای ترافیکی را از دست داده اید؟  شاھراهآیا عالئم توقف، عالئم مھم  .۷
 
 غیرمنتظره یا ناآشنا رخ می دھد، دچار سردرگمی می شوید؟ آیا زمانی کھ در حین رانندگی اتفاقات  .۸
 
 دورتر ھستند و آنھایی کھ چند متر دورتر ھستند مشکل دارید؟  فوت آیا در تشخیص اشیایی کھ چند   .۹
 

 بھ شما نزدیک می شود، آیا در قضاوت در مورد فاصلھ آن در یک لحظھ معین مشکل دارید؟  سرکدر  موتروقتی یک  .۱۰
 

 مشکل دارید؟  سرک راننده مستقیم بھ جلو نگاه می کنید، آیا در دیدن کناره ھای   چوکی وقتی روی   .۱۱
 

برای محافظت از خود و دیگران، اگر با ھر یک از آنھا مشکل داشتید، لطفاً توانایی  بھ چند مورد از این سؤاالت می توانید صادقانھ با «نھ» پاسخ دھید؟ 
 یرید. ھای رانندگی خود را در نظر بگ

 
 دست کشیدن از رانندگی   ■

انتخاب اینکھ از حق رانندگی خود صرف نظر کنید، تصمیم دشواری است. ھنگام تصمیم گیری برای ادامھ رانندگی عوامل زیادی وجود دارد کھ  
شما بر رانندگی شما   دواھایباید در نظر بگیرید، مانند دیگر راحت نبودن در فرمان، احساس خطر بودن رانندگی، نگرانی از اینکھ سالمتی یا 

گم شدن است. تصمیم شما مھم است زیرا نھ تنھا استقالل شما را شامل می شود،   ی ر منفی می گذارد، تماس نزدیک یا تصادف جدی. و نگرانتأثی
 .را نیز شامل می شود سرک شما و دیگران در   تظ افمحبلکھ 

 
  الیسنس امتحانی راننده تبدیل کنند. اگر مرکز خود را بھ ھر  الیسنس نیستند، می توانند  محفوظ رانندگانی کھ فکر می کنند دیگر قادر بھ رانندگی 

ھزینھ  خود را قبل از واجد شرایط شدن برای تمدید (بیش از شش ماه قبل از انقضای آن) تحویل دھید، می توانید کارت شناسایی را بدون پرداخت 
خود را رھا کنید، ھزینھ استاندارد کارت شناسایی اعمال خواھد   الیسنس دریافت کنید. اگر در طول دوره صالحیت تمدید (شش ماه قبل از انقضا) 

 .شد
 

 www.dojmt.gov/driving در Forms با وسیلھ نقلیھ موتوری نگرانی دارید، از وب سایت  محفوظاگر در مورد توانایی راننده برای رانندگی 
.دیدن کنید Recommendation for Re-exam 1800- 32برای فرم  
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  ۶پرسش ھای فصل  
 

.بدن شما از چند نوشیدنی الکولی پاک می شود. ۱  
 

 الف: سھ نوشیدنی الکلولی در ساعت 
: یک نوشیدنی الکلولی در ساعت ب  
دو نوشیدنی الکلولی در ساعت   ج:  

 د: ھیچکدام 
 

. برای رفع خستگی در جریان سفر شما باید کارھای ذیل را انجام بدھید. ۲  
 

    ر دوساعت باید توقف و آرام کنید.الف: ھ
 ب: تمرینات بازو را آنجام دھید. 

برای مدت با یک چشم بازو دیگر بستھ رانندگی کنید.   :ج  
: پاھا را روی اکسلترعوض کنید. د  
 
 

. دلیل اصلی خطر ناک بودن نوشیدن الکول (شراب) و رانندگی این است کھ میتواند شما را بھ اشکال ذیل  تحت تاثیر قرار بدھد. ۳  
 

 الف: ھماھنگی 
 ب: دید

:مھارت و منطق ج  
: حرکات غیر ارادی  د  
 

. استرس می تواند رانندگی شما را تحت تاثیر قرار دھید. ۴  
 

کز شما در انجام رانندگی الف: کاھش تمر  
 ب: کاھش احتمال تصادف 

موتربخوابید. پیش رو: باعث می شود شما باالی ج  
: شما را نسبت بھ اطرافیانتان بیشتر آگاه می کند. د  
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اجرایی                              ھای  توقف  و  تصادفات، اضطراری، موارد  ۷ فصل   
 

 

 

                              موارد اضطراری، تصادفات، و توقف ھای اجرایی ۷فصل 
 

می تواند برای شما مشکل   ھمھ رانندگان دیر یا زود در شرایط اضطراری قرار می گیرند. ھمانطور کھ شما مراقب باشید، موقعیت ھایی وجود دارد کھ 
 ھ پیامد جدی جلوگیری کنید.ایجاد کند اگر آماده باشید، ممکن است بتوانید از ھرگون 

 
 

  موارد اضطراری وسایل نقلیھ  ◄
 

ذکر   موتر ک در حین رانندگی ھمیشھ احتمال بروز مشکل در وسیلھ نقلیھ وجود دارد. شما باید برنامھ نگھداری توصیھ شده را کھ در کتابچھ راھنمای مال
ی از خرابی  شما را تا حد زیادی کاھش می دھد. در زیر برخ موتریشده است، دنبال کنید. پیروی از این اقدامات پیشگیرانھ احتمال بروز مشکل در 

 و کارھایی کھ می توانید در صورت وقوع آنھا انجام دھید، آورده شده است.  موتر ھای احتمالی 
 

 بریک خرابی   ■
 شما از کار افتاد:  بریک ھای اگر 

 کافی را ایجاد می کند کھ بھ شما اجازه توقف می دھد.  بریکرا چندین بار پمپ کنید. این اغلب فشار   بریکپدال   ■
  موترھای عقب قفل نشوند و باعث لغزش نشوند. اگر تایردستی را بھ آرامی بکشید تا  بریکدستی استفاده کنید. دستھ  بریک اگر جواب نداد، از   ■

 باشید.  بریککرد، آماده رھا کردن  لغزیدنشروع بھ 
  سرک از  موترو بھ دنبال یک مکان امن برای کاھش سرعت تا توقف باشید. مطمئن شوید کھ  کھ آھستھ تر شود  یر دھیدرا تغی   گیراگر کار نکرد،   ■

 رانندگی نکنید. بریکرا بدون  موترخارج شده است. 
 

 تایر پنچری   ■
 بھ طور ناگھانی پنچر شد:  تایراگر 

 نگھ دارید.  راست را  موتر فرمان را محکم بگیرید و   ■
 استفاده کنید. بریکبردارید و بھ آرامی از  اکسلتر بھ تدریج سرعت خود را کاھش دھید. پای خود را از روی   ■
 خارج شوید.  سرک توقف نکنید. در مکانی امن از  سرکدر صورت امکان در   ■
 

 برق  خرابی  ■
 اگر در حین رانندگی موتور خاموش شود: 

 بگیرید. ممکن است چرخاندن فرمان سخت باشد، اما شما می توانید این کار را انجام دھید. فرمان را محکم   ■
 فشار دھید.  بریک ھمچنان کار می کنند، اما ممکن است مجبور شوید بھ شدت روی پدال  بریک ھاخارج شوید.   سرکاز   ■
 

 پیشروی خرابی چراغ   ■
 اگر چراغ جلوی شما ناگھان خاموش شد: 

 را مجسم کنید.   سرکآرام باشید،   ■
 کنید.  بریک گرفتنبردارید، شروع بھ  اکسلتر پای خود را از روی   ■
 چند بار کلید چراغ جلو را امتحان کنید و نور باال را روشن کنید.   ■
 را روشن کنید.  غباریاگر کار نکرد، فالشرھای اضطراری، چراغ ھای راھنما یا چراغ ھای   ■
 خارج شوید.   سرکا خیال راحت از در اسرع وقت ب   ■
 

 اکسلترمیلھ ھای   ■
 اگر موتور سریعتر و سریعتر بھ کار خود ادامھ دھد: 

 نگھ دارید.  سرک چشم خود را بھ    ■
 بھ سرعت بھ حالت خنثی تغییر دھید.  ■
 وارد کنید. بریکفشار ثابتی روی   ■
 خارج شوید.   سرکاست از   محفوظھنگامی کھ   ■
موتر را خاموش کنید.   ■
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 سرک از   انحرافیا   بی اراده شدن  ■
 خارج می شوند: سررک  ھای سمت راست وسیلھ نقلیھ شما از  تایراگر 

 ھدایت کنید. سرک بردارید و بھ موازات  اکسلترپای خود را از روی   ■
بازگردید. ھر دو دست را روی فرمان نگھ دارید و   سرک است بھ راحتی بھ  محفوظ  سرک تان کم است، وقتی  وقتی سرعت   ■

 ھدایت شوید. سرک با یک چرخش کوچک فرمان بھ سمت چپ، بھ سمت راست 
 کنید.  بریکبرگشتید  سرک وقتی بھ   ■
عبور می کنند و بھ صورت سر بھ سر تصادف می کنند یا از   سرک در الین بمانید. رانندگان وحشت زده بیش از حد از   ■

 ی می تواند شانس شما را برای زنده ماندن افزایش دھد. تظ اف مح سمت دیگر غلت می زنند. بستن کمربند 
 

  اجتناب از برخورد  ◄
. در برخی موارد  عمل کندکھ  موفق نمی شوندھنگامی کھ بھ نظر می رسد ممکن است یک تصادف اتفاق بیفتد، بسیاری از رانندگان وحشت می کنند و 

رای جلوگیری  آنھا عمل می کنند، اما کاری را انجام می دھند کھ بھ کاھش احتمال برخورد کمک نمی کند. تقریباً ھمیشھ کاری وجود دارد کھ می توانید ب 
 ) افزایش سرعت. ۳) چرخش، و (۲) توقف، (۱نھ دارند: (از تصادف یا کاھش نتایج تصادف انجام دھید. برای جلوگیری از تصادف، رانندگان سھ گزی 

 
 توقف سریع  ■

را مطالعھ کنید. سیستم   ABSدر مورد نحوه استفاده از  موترراھنمای  کتابچھضد قفل) ھستند. حتماً  بریکسیستم    ABS(جدید دارای   موترھایاکثر 
ABS  :بھ شما امکان می دھد بدون لغزش بایستید. بھ طور کلی، اگر نیاز بھ توقف سریع دارید 

 
 ضد قفل دارید و باید سریع توقف کنید:  بریک اگر سیستم   :ABSبا 
 

  بریک کار می کند، ممکن است احساس کنید کھ پدال  ABSھنگامی کھ  را فشار دھید و بھ فشار دادن آن ادامھ دھید. بریکتا جایی کھ می توانید پدال   ■
 کار می کند.  بریک فقط با فشار دادن پدال  ABSدست نکشید. سیستم  بریک بھ عقب فشار می آورد. از روی پدال 

 
 ضد قفل ندارید:  بریک اگر باید سریع توقف کنید و سیستم   :ABSبدون 

 
 شوید.   موترکنید می توانید باعث لغزش  بریکاگر خیلی شدید   ■
 را تا جایی کھ می توانید بدون قفل کردن محکم فشار دھید.  بریک ھا  ■
 را رھا کنید. بریک شروع بھ سر خوردن می کند. بھ سرعت پدال   موترقفل شوند، احساس خواھید کرد کھ   بریک ھااگر   ■
 را دوباره فشار دھید. این کار را تا زمانی کھ وسیلھ نقلیھ متوقف شود ادامھ دھید.  بریک متوقف شد، پدال  موتر اینکھ بھ محض   ■
 

 چرخش سریع   ■
 را سریعتر از توقف آن بچرخانید. برای جلوگیری از برخورد باید چرخش را در نظر بگیرید.   موتردر بیشتر موارد، شما می توانید  

 
  ۸  قرار دھید (ساعت  ۳و    ۹گیرید. بھتر است دستان خود را در موقعیت ھای ساعت  مطمئن شوید کھ با ھر دو دست فرمان را بھ خوبی می

را تحت    موترفرمان). پس از دور زدن یا تغییر مسیر، باید آماده باشید تا  بر روی    ایربگ  / جدیدتر مجھز بھ کیسھ ھوا  موترھای در    ۴و  
کنترل داشتھ باشید. برخی از رانندگان از یک برخورد دور می شوند تا در نھایت بھ برخورد دیگری ختم شوند. ھمیشھ در جھتی کھ می  

 خواھید وسیلھ نقلیھ برود ھدایت کنید. 
 

این است کھ می توانید وسیلھ نقلیھ خود را ھنگام   )  (ESCو کنترل پایداری الکترونیکی    ABSیکی از جنبھ ھای داشتن   -   ABSبا  
 بدون لغزش بچرخانید. اگر باید بچرخید یا متوقف کنید یا سرعت خود را کم کنید، این بسیار مفید است.   بریک

 
ھم پا می گذارید، اما بعد    بریکچرخش سریع استفاده کنید. روی پدال    ندارید، باید از روش دیگری برای   ABSاگر  -  ABS بدون

ھای جلو وارد می کند و    تایررا تا حدودی کند می کند و وزن بیشتری را روی    موترکردن    بریکو فرمان را می چرخانید.    کنیدمی    رھا
فقط جلوتر از    موترھای جلو را قفل نکنید یا آنقدر تند نچرخید کھ    تایر،  بریک گرفتناین امکان چرخش سریع تر را فراھم می کند. ھنگام  

 آن حرکت کند. 
 

ی است. بھتر از تصادف رودررو با وسیلھ نقلیھ دیگر  سرکنکتھ دیگر این است کھ معموالً فرار از  
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 افزایش سرعت  ■
ری  گاھی اوقات برای جلوگیری از برخورد بھتر یا ضروری است کھ سرعت را افزایش دھید. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد کھ وسیلھ نقلیھ دیگ

باشد. پس از رفع خطر حتما سرعت  خواھد از پشت یا از پھلو بھ شما برخورد کند و جایی برای خارج شدن از خطر در مقابل شما وجود داشتھ می
 خود را کاھش دھید. 

 
  در برخوردھا از خود محافظت کنید ◄

داد، سعی کنید  ممکن است ھمیشھ نتوانید از برخورد اجتناب کنید. ھر کاری می توانید انجام دھید تا از ضربھ خوردن جلوگیری کنید. اگر ھیچ چیزی جواب ن 
انھ استفاده کنید. بھ غیر از  و کمربند ش   کمر ھای احتمالی ناشی از تصادف را کاھش دھید. مھمترین کاری کھ می توانید انجام دھید این است کھ از کمربند  آسیب 

 ی، چند چیز دیگر وجود دارد کھ می تواند بھ شما در جلوگیری از صدمات جدی تر کمک کند. ت فظ ا مح کمربند  
 

 خوردن از عقب ضربھ     ■
فشار دھید و سر خود را در مقابل تکیھ گاه قرار دھید. آماده    چوکی اگر وسیلھ نقلیھ شما از عقب ضربھ بخورد، بدن شما بھ عقب پرتاب می شود. خود را بھ پشتی  

کمک  خود را فشار دھید تا بھ وسیلھ نقلیھ دیگری فشار نیاورید. کمربندھای کمر و شانھ شما بھ حداقل رساندن آسیب پذیری شما در برابر آسیب    بریک ھای باشید تا  
 می کند. 

 
 خوردن از پھلو ضربھ     ■

کنند،  جانبی در این شرایط کمک می   ایربگ ھای از پھلو مورد اصابت قرار گیرد، بدن شما بھ سمتی کھ ضربھ خورده است پرتاب می شود.  اگر وسیلھ نقلیھ شما  
پذیری خود را در برابر آسیب بھ حداقل برسانید. کمربندھای زانو و شانھ شما برای کمک بھ نگھ  ای نیاز دارید تا آسیب و کمربند شانھ   کمر اما ھمچنان بھ کمربند  

 آماده شوید.   بریک داشتن شما در پشت فرمان مورد نیاز است. برای جلوگیری از برخورد وسیلھ نقلیھ خود بھ چیز دیگری، برای ھدایت یا  
 

 خوردن ضربھ    رو پیش از     ■
و جلوگیری کنید. این  اگر قرار است وسیلھ نقلیھ شما از جلو ضربھ بخورد، سعی کنید وسیلھ نقلیھ خود را بھ گونھ ای بچرخانید تا از برخورد مستقیم و رو بھ ر 

ی شما باید بھ حداقل  ت ظ اف مح کمربند    شود. باشد، باد می   ایر بگ ممکن است بھ بھ حداقل رساندن آسیب و آسیب احتمالی بدن کمک کند. اگر وسیلھ نقلیھ شما دارای  
 رساندن آسیب پذیری در برابر آسیب کمک کند. 

 
  حوادث ◄

د و  در ھنگام تصادف متوقف نشوید مگر اینکھ درگیر باشید یا کمک اضطراری ھنوز نرسیده باشد. حواستان بھ رانندگی باشد و بھ حرکت ادامھ دھی 
یا نزدیک آن باشند. ھرگز بھ محل تصادف، آتش سوزی یا سایر بالیای طبیعی رانندگی نکنید تا فقط   سرک مراقب افرادی باشید کھ ممکن است در 
 و سایر وسایل نقلیھ نجات مسدود کنید.  الری ھای جرثقیل دار ، آتش نشانان، آمبوالنس ھا، پولیسنگاه کنید. شما ممکن است راه را برای 

 
 مھم نیست چقدر راننده خوبی ھستید، ممکن است زمانی درگیر تصادف شوید. 

 در صورت تصادف باید متوقف شوید   ■
 صادف کردید، باید سعی کنید مکان مالک را پیدا کنیداگر با وسیلھ نقلیھ پارک شده ت   ■
 اطالع داده شود  پولیس اگر فردی مجروح یا کشتھ شود، باید بھ   ■
با شما صحبت کند و تمام اطالعات مورد نیاز خود را در مورد تصادف بھ دست آورد، در صورت جراحت یا مرگ، ترک   پولیسقبل از اینکھ   ■

 شما در آن درگیر بوده است، جرم است.  محل تصادف کھ وسیلھ نقلیھ 
 

 و لوازم کمک ھای اولیھ باشد.  چراغ ھاشما باید یک کیت اضطراری اولیھ ھمراه داشتھ باشید کھ دارای 
 

 تصادف  جای وقوعدر   ■
ترافیک را  خارج کنید تا   سرک اگر وسیلھ نقلیھ شما می تواند حرکت کند، آن را از وسیلھ نقلیھ خود را در محل حادثھ یا نزدیک آن متوقف کنید.   ■

   مسدود نکند. 
 از ایستادن و راه رفتن در خطوط ترافیکی خودداری کنید. ممکن است وسیلھ نقلیھ دیگری با شما برخورد کند.   ■
یک خطر واقعی  سوزی   شد و آتشبا ریختھ  تیلنکشید. ممکن است  ت رسیگخراب را خاموش کنید. در اطراف وسایل نقلیھ خراب  ترھایمو ماشین  ■

 . است
 در صورت قطع بودن سیم ھای برق، بھ آنھا نزدیک نشوید.   ■
استفاده  تصادف  از یا سایر وسایل ھشدار دھنده برای ھشدار بھ ترافیک  چراغ ھامطمئن شوید کھ ترافیک دیگری در تصادف دخیل نخواھد بود. از   ■

.کنید
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 اگر کسی مجروح شد   ■
 ید بگوپولیس    ه بھیا تیم نجات فراخوانده شده اند. اگر آتش سوزی شد  داکتری   امبوالنسو    پولیسکمک بگیرید. مطمئن شوید کھ    ■

 . زنگ زدیدآنھا  بھ  ھنگامی کھ  
در حال سوختن یا در معرض خطر فوری دیگری باشند. حرکت دادن یک فرد می    موتری مجروحان را حرکت ندھید، مگر اینکھ در    ■

 تواند صدمات او را بدتر کند. 
 کند کمک کنید. تنفس را بررسی کنید، سپس خونریزی را بررسی کنید. رود و صحبت نمیقبل راه نمیابتدا بھ ھر کسی کھ از    ■
در صورت وجود خونریزی با دست یا با پارچھ مستقیماً روی زخم فشار وارد کنید. حتی خونریزی شدید را می توان تقریباً ھمیشھ با    ■

 فشار بر روی زخم متوقف یا کاھش داد. 
 مجروحین چیزی برای نوشیدن حتی آب ندھید. بھ    ■
 بپوشانید تا گرم بماند.   ورتییا ک  ،کمپل برای کمک بھ جلوگیری از شوک شدن، او را با پتو  ■
 

 حادثھ را گزارش دھید   ■
را  حادثھ کرده  فرد کھ  نام و نشانی ھمھ افراد درگیر در حادثھ و شاھدان را دریافت کنید. ھمچنین، مطمئن شوید کھ نام و آدرس ھر    ■

 دریافت کنید. 
، مارک،  نمبر پلیت رانندگی، اطالعات وسیلھ نقلیھ (   الیسنستبادل اطالعات با سایر رانندگان درگیر در تصادف. نام، آدرس، شماره    ■

 . پالیسیمدل و سال وسیلھ نقلیھ) و شرکت بیمھ و شماره  
 درگیر در تصادف را ثبت کنید.   موترھای ھرگونھ خسارت وارده بھ    ■
 قرار دھید.   ایمرجنسییا سایر مقامات    پولیسدر صورت درخواست، اطالعاتی را در اختیار    ■
 پارک شده، سعی کنید مالک آن را پیدا کنید. اگر نمی توانید، در جایی کھ می توانید یادداشت بگذارید  موتری در صورت تصادف    ■

 ترسی مالک بھ شما و تاریخ و زمان حادثھ. با اطالعاتی در مورد نحوه دس
قانون گزارش    اجرا کننده ھا  ، باید بالفاصلھ حادثھ را بھدالر یا بیشتر    ۵۰۰در صورت مجروح شدن یا کشتھ شدن کسی یا آسیب مالی   ■

گزارش   شاھراه   پاسداری یا بیشتر بھ دارایی یک نفر، باید بھ    دالر  ۱۰۰۰  در صورت بروز جراحت، مرگ یا خسارت مالی بھ مبلغ  . دھید
روز پس از حادثھ    ۱۰  دھید. فرم ھای تصادف در آژانس ھای اجرای قانون یا در دسترس اکثر نمایندگان بیمھ است. شما باید ظرف

 ن را برای شما ارسال کند. گزارش را ثبت کنید. اگر مجروح شده اید و نمی توانید گزارش را تکمیل کنید، کسی می تواند آ
 

 پاسخ راننده بھ وسایل نقلیھ اضطراری   ■
، با دیدن یا شنیدن یک وسیلھ نقلیھ اضطراری کھ از ھر  محفوظو در صورت امکان و    بدھدرانندگان سایر وسایل نقلیھ باید حق تقدم را  

 .توقف کنند  سرکشود، جلو رفتھ و در لبھ سمت راست  جھت نزدیک می
 

 :اینھا انواع مختلف سیگنال ھای اضطراری مورد استفاده توسط نیروھای مجری قانون و وسایل نقلیھ اضطراری ھستند
 

 چشمک زن یا چرخان  زردیا آبی، یا چراغ ھای    سرخو/یا چراغ ھای چشمک زن یا چرخان    دھنده صدای ھشدار  :  پولیسوسیلھ نقلیھ    ■
چشمک زن یا    زردچشمک زن یا چرخان یا چراغ ھای   سرخو/یا چراغ ھای    صدای ھشدار دھندهوسیلھ نقلیھ مجاز اضطراری:    ■

 چرخان 
 

ایجاب می کند کھ تمام وسایل نقلیھ غیر اضطراری، در حضور وسیلھ    ،۶۱-۸-۳۴۶مشروح    مونتاناد  و، با توجھ بھ کمونتاناقانون ایالت  
و بالفاصلھ بھ موقعیتی موازی و تا حد    در نظر گرفتھنقلیھ اضطراری کھ از سیگنال ھای صوتی و تصویری استفاده می کند، حق تقدم را  

 رانندگی کنند.   سرکامکان نزدیک بھ لبھ سمت راست یا حاشیھ  
 

مایل در ساعت یا بیشتر، وسایل نقلیھ در خطی کھ مستقیماً در کنار یک وسیلھ نقلیھ    ۵۰  ھایی با محدودیت سرعت اعالم شده شاھراه در  
مایل کمتر از حد    20دھند باید سرعت خود را تا حداقل  ھای اضطراری را نشان میی قرار دارند کھ سیگنال پولیساضطراری ثابت یا  

ه کاھش دھند. در صورت امکان، وسایل نقلیھ باید بھ خطی دورتر از خطی کھ وسیلھ نقلیھ ساکن در آن قرار دارد مجاز سرعت اعالم شد
.تغییر مسیر دھند
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  اجباریوقف ت  ►
 :ایستاد کنداگر یک افسر مجری قانون شما را 

 .حضور افسر را با روشن کردن چراغ راھنمای سمت راست خود تأیید کنید  ■
د، و  روشن کردن سیگنال بھ افسر اجازه می دھد تا متوجھ شود کھ حضور او را تشخیص می دھید. اگر شما او را نشناسید، ممکن است افسر نگران شو

 .کھ دلیلی برای اجتناب از تسلیم شدن دارید یا ممکن است آسیب دیده باشید فکر کندممکن است  
 .حرکت دھید رک س شانھ راست   بھ سمتوسیلھ نقلیھ خود را   ■

دو   سرک شما را راھنمایی می کند. روی میانھ وسط حرکت نکنید. در وسط میان ایالتی یا در طرف مقابل یک  نظامی افسر با استفاده از وسیلھ نقلیھ 
 .خطھ توقف نکنید. این امر ھم راننده و ھم افسر را در معرض خطر برخورد با ترافیک روبرو قرار می دھد

ھایی  دور کنید. وقتی ھوا تاریک است، بھ دنبال مکان سرکبا نور کافی توقف کنید. وسیلھ نقلیھ خود را تا حد امکان از  ساحھ ر در صورت امکان د
 .خدمات مراکزھا یا ، نزدیک رستوران سرکھای با چراغ  ساحات باشید کھ نور بیشتری دارند، مانند 

 .رادیو خود را خاموش کنیدمکالمھ تلفن ھمراه خود را پایان دھید و   ■
 در مقدار زمان مورد نیاز افسر بھ توجھ کامل شما برای برقراری ارتباط با شما نیاز دارد تا حداقل توقف اجرایی را تکمیل کند

 
 .داخل وسیلھ نقلیھ خود بمانید مگر اینکھ افسر دستور دیگری بدھد  ■

محافظت  شما،  تظ اف محافسر بھ شما دستور دھد. در طول یک توقف اجرایی، اولویت ھای افسر ھرگز از وسیلھ نقلیھ خود خارج نشوید، مگر اینکھ یک 
خود افسر است. در بیشتر مواقع، امن ترین مکان برای شما و سرنشینان داخل وسیلھ نقلیھ شماست. خروج از وسیلھ نقلیھ خود بدون   محافظت مسافران و 

 .اینکھ قبالً توسط یک افسر ھدایت شود می تواند خطر برخورد با وسیلھ نقلیھ عبوری را افزایش دھد و سطح احساس خطر افسر را افزایش دھد
 .مسافران باید دست ھای خود را در دید واضح قرار دھند. بھ عنوان مثال، روی فرمان، باالی پای خود و غیرهراننده و   ■

، سطح احساس خطر افسر را افزایش می دھد. اکثر اعمال  موتردر طول یک توقف اجباری، ناتوانی افسر در دیدن دست ھای راننده و ھمھ سرنشینان 
اگر شیشھ  علیھ یک افسر مجری قانون از طریق استفاده از دست افراد مانند استفاده از سالح گرم، شی تیز و غیره رخ می دھد.  جنایی خشونت آمیز

متوقف کردید و قبل از تماس افسر با شما، آنھا را پایین سرک ھای شما رنگھ است، توصیھ می شود بعد از اینکھ وسیلھ نقلیھ خود را در شانھ راست  
.بیاورید
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  ۷پرسش ھای فصل  
 

 
سمت راست موتر شما از سرک پختھ خارج شود، چھ کاری باید انجام دھید؟  تایر. اگر ۱  

 
 الف: زود توقف کنید.

 ب: موتر را در کنار سرک بکشید و منتظر بمانید تا دوباره بھ سرک برگردید
برگردید سرک : سرعت بگیرید و بھ سرعت بھ  ج  
نی کھ محفوظ است بھ سرک برگردید. اکسلتر بردارید و ھنگامی کھ سرعتتان کم شد، در زما: پای خود را از روی د  
 
 

در حالت رانندگی بچسبد، چھ کاری باید انجام دھید؟   اکسلتر. اگر ۲  
 

 الف: بھ پایین برود و کوشش کنید اکسلتر را باال کش کنید.
 ب: موتر را بھ حالت پارک بیاورید. 

و باالی بریک موتر فشار بیاورید. : موتررا نیتل کنید ج  
: ماشین موتر را خاموش کنید. د  

 
بھ عنوان راننده درگیر تصادف می شود.  کھ. وقتی۳  

 
از شریک ساختن معلومات با سایر رانندگان خودداری کنید. الف:   

یر رانندگان شریک سازید. ب: تمام معلومات خود را با سا  
مسئولیت از تصادف : انکار ج  
: بگذارید راننده دیگر تصادف را گزارش کند. د  
 

. ھنگام نزدیک شدن بھ ساحھ تصادف، شما باید ۴  
 

توجھ تانرا بھ رانندگی تان ادامھ بدھید. الف:   
 ب: در حالت حرکت باشید. 

: اگر درگیر ھستید یا کمک اضطراری نرسیده است ، توقف کنید. ج  
: تمام جوابات د  
 

صورت تصادف (تکر)، راننده باید . در ۵  
 

موتر خود را در محل حادثھ یا نزدیک آن متوقف کنید.الف:   
 ب: از ایستادن یا راه رفتن در خطوط ترافیکی خودداری کنید. 

خراب شده را خاموش کنید  ماشین موتر: ج  
: تمام جوابات د  
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 جریمھ ھا و سوابق رانندگی  - ۸فصل 
 

  جریمھ ھا و سوابق رانندگی  - ۸فصل 
 

  الیسنس از دست دادن  ►
 

را یاد نمی گیرند یا درک نمی کنند.   الیسنسرانندگی خود بھ مشکل جدی برخورد می کنند زیرا آنھا مسئولیت ھای داشتن  الیسنسبسیاری از مردم با 
 .یک امتیاز است و زمانی کھ راننده قانون را زیر پا بگذارد، می توان آن را بھ حالت تعلیق، باطل یا لغو کرد الیسنس 

 
نمونھ ھایی از انتخاب ھایی ھستند کھ می توانند باعث از دست   بودن  خردسال یامعلق یا باطل، و  الیسنساختالل در رانندگی، حواس پرتی، رانندگی با 

 .شوند  الیسنسدادن 
 

مراجعھ کنید. اطالعات بیشتر در   /www.dojmt.gov/driving/driver-license-sanctions-2برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مجازات ھا، بھ 
 ترافیک باشید.  محافظتیی و برنامھ ھای ت ظافمحموجود است. بھ دنبال اطالعات  www.mdt.mt.gov/safety مونتاناوب سایت وزارت حمل و نقل 

 
  سوابق رانندگی شما  ►

 
رانندگی، روند معاینھ، صدور بعدی، انکار، لغو، تعلیق یا لغو   الیسنسسوابق رانندگی شما حاوی جزئیات مھمی در مورد: درخواست شما برای 

 انجام شده است.  الزامات قانونی  و  راننده یا سایر اقدامات محفوظ ، عملکرد راننده، و ھر اقدام دیگری است کھ در پاسخ بھ عملکرد ناالیسنس
 

 یک رکورد دارای اطالعات در پنج دستھ اصلی است: 
 

 اطالعات سابقھ شخصی   ■
 الیسنس اطالعات   ■
 سابقھ محکومیت/حادثھ   ■
 رانندگی  الیسنستحریم   ■
 سابقھ تصادف وسایل نقلیھ موتوری   ■
 

دیدن کنید یا با مرکز مراقبت   www.dojmt.gov/driving/driving-recordsبرای راھنمایی در مورد نحوه درخواست سوابق رانندگی خود، از 
تماس بگیرید.  ۱-۸۶۶-۴۵۰- ۸۰۳۴ بھ شماره  مونتانا موتوری وسایل نقلیھ مشتری بخش  

http://www.dojmt.gov/driving
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 سایر خدمات   - ۹فصل  

  سایر خدمات - ۹فصل 
 

  ثبت نام رای دھندگان  ►
ثبت نام کنید. فرم ثبت نام رای دھندگان بھ مدیر مناسب انتخابات ارسال می شود و کارت ثبت نام رای    مونتانا امتحانی راننده  مرکز می توانید برای رای دادن در ھر  

ت نام رای دھندگان را پر  دھنده برای شما پست می شود. اگر برای رای دادن ثبت نام کرده اید، اما در انتخابات ریاست جمھوری گذشتھ رای نداده اید، باید کارت ثب 
دیدن کنید تا   /https://app.mt.gov/voterinfoدر    مونتانا دھنده من» وزیر امور خارجھ  توانید از «صفحھ رأی شوید کھ ثبت نام شما معتبر است. می   کنید تا مطمئن 

 را پیدا کنید.    خود محل رای گیری  اید، آدرس ثبت نام رای دھندگان خود را بررسی کنید، و مکان و مسیر  بررسی کنید آیا برای رای دادن ثبت نام کرده 
 

  باتی خدمات انتخا ►
، در خدمات  ۵۰ سال سن ندارند باید مطابق با قانون خدمات انتخابی نظامی فدرال، برنامھ ۲۶سال سن دارند و بیش از  ۱۵ مردان جوانی کھ حداقل 

، یا CDL، ابتداییرانندگی  الیسنس ، راھنمای جواز یک فرد باید بتواند آن شرایط ثبت نام را ھنگام درخواست برای  .USC 453 .انتخابی ثبت نام کنند
 .برآورده کند  مونتاناکارت شناسایی 
نام کند. یک   سالگی باید بتواند توسط سیستم خدمات انتخابی ثبت ۱۸سال سن دارد، پس از رسیدن بھ  ۱۵سال سن دارد اما حداقل  ۱۸اگر فردی زیر 

 ثبت نام کند.  مونتانارانندگی  الیسنس امتحان  مرکزفرد این فرصت را خواھد داشت کھ ھنگام پر کردن درخواست در 
 

  نسج اھدای عضو و  ◄
 وجود دارد، از جملھ:  نسجدالیل مختلفی برای اھدای عضو و 

 جان دیگری را نجات دھید ■  
 بھبود زندگی کسی  ■  
 داکتری کمک بھ پیشرفت علم   ■  

 
 باشید:  نسجشما می توانید اھدا کننده عضو و 

 رانندگی شما  الیسنس درخواست عالمت گذاری روی  ■  
 www.donatelifetoday.comرفتن بھ وب سایت اھداکنندگان عضو بھ آدرس  ■  
 ۱-۸۷۷-۲۷۵-۵۲۶۹تماس، رایگان،  ■  

 ستان خود در میان بگذارید.و دو داکترحتما مشارکت خود را با بستگان،  
 

سایت  نباشید، بھ وب نسج ھای اھدایی خود ایجاد کنید یا تصمیم گرفتید کھ دیگر اھداکننده عضو و خواھید تغییراتی در خواستھ اگر می 
www.donatelifetoday.com  خود را غیرفعال کنید. شود یا رکورد   درج تماس بگیرید تا  ۱-۸۷۷-۲۷۵-۵۲۶۹مراجعھ کنید یا با شماره تلفن رایگان 

 
 والدین الزم نیست.  الیسنسرانندگی خود نام اھداکننده عضو را درخواست کند.  الیسنس سال سن داشتھ باشد، می تواند در  ۱۵خردسالی کھ حداقل 

 
  اراده زنده  ◄

.رانندگی شما نشان دھد کھ اراده زنده دارید الیسنس سال یا بیشتر دارید، می توانید انتخاب کنید کھ  ۱۸اگر 
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 پاسخ ھای پرسش ھا 
 

  پاسخ ھای پرسش ھا 
 
 

 رانندگی کنیم  محفوظچگونھ  - ۵فصل 
 د . ۱
 د . ۲
 ج . ۳
 ج . ۴
 

 رانندگی  الیسنس - ۱فصل 
 ج  .۱
 د  .۲
 ب .۳

  

 الزامات فیزیکی  - ۶فصل 
 . ب۱
 . الف ۲
 . ج ۳
 . الف ۴
 . ج ۵

 

 تجھیزات وسایل نقلیھ موتوری - ۲فصل 
 . د ۱
 . ج ۲
 . ج ۳
 ج . ۴
 

موارد اضطراری، تصادفات، و اجرا متوقف می  - ۷فصل 
 شود

 عالئم، عالئم و نشانھ ھا - ۳فصل 
 . ب ۱ 
 . د ۲
 ج  .۳
 . د ۴
 

 . د ۱  
 . ج ۲ 
 . ب ۳ 
 . د ۴ 
 . د ۵ 

 قوانین رانندگی  -فصل چھارم  
 . ج ۱
 . ب۲
 . ب۳
 . د ۴
 

 
 

 الف  .۵
 ب  .۶
 ب  .۷
  د .۸

 . د ۵
 . ج ۶
 د . ۷

 . د ۵
 . الف ۶
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 منابع اضافی 

  منابع اضافی 
 

 رانندگی با خواب آلودگی ◄
ونقل است. رانندگی ی حمل ت ظاف محھای ایاالت متحده امری رایج است و تھدیدی بسیار فراگیر برای سالمت عمومی و سرک آلود در  رانندگی خواب 

  محفوظگی در حالت خواب آلودگی می تواند ھمان عواقب رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل را داشتھ باشد. خواب آلودگی می تواند توانایی رانند
کند. افتد کھ جلوگیری از تصادف را دشوار می ھای باال اتفاق می آلود معموالً در سرعت ر راننده بھ خواب نرود. رانندگی خواب را مختل کند، حتی اگ

  ۲۱درصد از تصادفات کھ در آن یک فرد در بیمارستان بستری شده است و   ۱۳کھ  ه ترافیک نشان دادمحافظتی  مبرای  AAA مطالعھ اخیر بنیاد
 .کھ در آن یک فرد کشتھ شده است، مربوط بھ یک راننده خواب آلود بوده است درصد از تصادفات 

ساعت بیدار ماندن متوالی، مھارت ھای رانندگی مانند افرادی است کھ تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل ھستند. رانندگی با خواب آلودگی می   ۱۸ پس از 
  بگیرید یا از تصادف احتمالی دور شوید. تصادفات  بریکتواند خطر تصادف شما را افزایش دھد. شما اغلب نمی توانید بھ موقع واکنش نشان دھید تا 

کنید، مربوط بھ رانندگی با خواب آلودگی می تواند بسیار جدی باشد و منجر بھ مرگ یا جراحات شدید شود. اگر در حالت خواب آلودگی رانندگی می 
و ترافیک کندتر شوید. ممکن است برای پردازش اطالعات پیچیده ای کھ از مکان ھای مختلف بھ طور   سرکممکن است در پاسخ بھ شرایط 

بھ دست می آیند، دچار مشکل شوید. ممکن است ھنگام تصمیم گیری در مورد رانندگی بی احتیاطی شوید، در توجھ کردن دچار مشکل   ھمزمان
 .شوید یا در واقع در حین رانندگی بھ خواب بروید

   موجود است www.aasmnet.orgاطالعات بیشتر در 
 

 ) برای راه آھن ENSسیستم اطالع رسانی اضطراری ( ►
این تابلویی است کھ در یا نزدیک یک گذرگاه نصب شده و یک شماره تلفن   عملیات نجات جان:  سایتطبق وب 

برای اطالع رسانی بھ راه آھن از نقص عملکرد   ENS .کندایاالت متحده را فھرست می  DOT ھمراه با یک شماره
 .اضطراری یا ھشدار دھنده استفاده می شود

  oli.org/training/presentation-highway-rail-crossing-questions-and-answersاطالعات بیشتر در 
 موجود است. 

 ی کودک: گرمازدگیتظمحاف ◄
گرمازدگی یکی از علل اصلی مرگ و میرھای غیر مرتبط با تصادف در   :(NHTSA) ھا شاھراهی ترافیک  ت ظافمحبر اساس وب سایت اداره ملی 

  بین کودکان است. گرمازدگی وسیلھ نقلیھ زمانی رخ می دھد کھ کودک در یک وسیلھ نقلیھ داغ رھا می شود و باعث می شود دمای کودک بھ سرعت
درجھ می رسد و سیستم تنظیم حرارت تحت تأثیر قرار   ۱۰۴دود و مرگبار افزایش یابد. گرمازدگی زمانی شروع می شود کھ دمای ھستھ بدن بھ ح

عقب فراموش کنند.  چوکی درجھ کشنده است. متأسفانھ، حتی والدین بزرگ نیز می توانند کودکی را در   ۱۰۷می گیرد. دمای مرکزی بدن حدود  
 .عادی آنھا بھ طور ناگھانی تغییر می کندزندگی سایر عوامل خطر عبارتند از مراقبانی کھ بھ رانندگی کودکان عادت ندارند یا 

 موجود است  nhtsa.gov/road-safety/child-safetyاطالعات بیشتر در 
 

 قاچاق  در بابرالری داران  ◄
داران   الریداران علیھ قاچاق انسان تشخیص می دھد کھ اعضای صنعت حمل و نقل و  الری  :(TAT) داران علیھ قاچاقالری با توجھ بھ وب سایت 

ھای کشور ما، در موقعیتی منحصر بھ فرد   شاھراهداران بھ عنوان چشم و گوش    الری فردی در مبارزه با جنایت شنیع قاچاق انسان ارزشمند ھستند. 
ی خود  برای ایجاد تفاوت و بستن راه ھا بھ روی قاچاقچیانی ھستند کھ بھ دنبال سوء استفاده از سیستم حمل و نقل ایاالت متحده برای منافع شخص 

 .ھستند
  موجود است  truckersagainsttrafficking.org اطالعات بیشتر در

حالت اضطراری یا مشکل را  
 اطالع بدھید بھ 

۱-۸۰۰-۵۵۵-۵۵۵۵ 
 H ۵۹۷ ۸۳۶راه آھن 

http://www.dojmt.gov/driving


87 Montana Driver Manual  www.dojmt.gov/driving 

 

 

 منابع اضافی 

  REAL ID  چک لیست ►
مراجعھ کنید. mtrealid.gov/required-docsبرای لیست فعلی اسناد قابل قبول، بھ 

س 
الیسن

رانندگ 
  ی

واقع
 ی 

(REAL ID
)

 
مونتانا 
 ا ی

ک ل
چ

ی 
ست

 
کارت شناسا

یی 
 

مرحلھ
  ۱

 
مرحلھ
  ۲

 
مرحلھ
  ۳

 

نام، تار
خی

 
ضور 

تولد و ح
مجاز 

 
شماره تام
نی

 
اجتماع

 ی
(با
  دی

SSN
 

و نام کامل داشتھ باشد) 
 

ک با
اقامت مونتانا (ھمھ مدار

 دی
س ف 

نام و آدر
یزی

یک 
 

فعل
 ی

شما را داشتھ  
ض

باشند و منق
 ی

نشده باشند 
 ای 

تار
خی

 
ضا 

انق
ی

 ک
سال 

بعد
 

باشد. 
 

ی*
یک

 
از ا
نی

 
ک را ندار

مدار
د؟ ی

 

بھ مرحلھ 
A۱

 
برو
 د ی 

مرحلھ 
A۱

 
نام و تاریخ تولد 

 

کی
 ی

را ارائھ دھ
دی

 


گواھ
 ی

تولد تا
دیی

 
شده ا
ی

ت
اال

 
متحده

 


ش کنسول
گزار

 ی
تولد در خارج از 

کشور
 


ت معتبر ا

پاسپور
ی

ت
اال

 
متحده 

ض
منق

 ی
نشده

 


گواھ
 ی

تابع
ی

 ت


دارا
 ی

گواھ
 ی

شھروند
 ی


فرم 

1-
551

 
(مق
 می

دائم)
 

کی
 ی

را ارائھ دھ
دی

 


ت تام
کار

نی
 

اجتماع
 ی

(لم
ینی

 ت
نشده)

 


فرم 
۲

W
-

 


فرم 
۱۰۹۹

SSA-
 


فرم غ
ری

 
۱۰۹۹

 
SSA-

 


یف
 س

حقوق
 

ارائھ دو
سند

 
، ممکن است 
ی

 ک
نوع باشد

 


اعتبارنامھ معتبر مونتانا
 


اعتبار مونتانا 

REALID
 

معتبر
 


ت اعتبار

ب کار
صورتحسا

 ی


سند رھن
 


سند مال
اتی

 ی


ت نام را
ثب

 ی
دھندگان

 


مونتانا ھو
ی

 ت
یقب

 لھ
یا

 
را بھ رسم
ی

 ت
ت

شناخ
 


ض

اعتبارنامھ مونتانا منق
 ی

ت
شده اس

 


بل
 

ب و برق
آ

 


یب

یان
 ھ

گروه
 


اعتبار مونتانا 

READ ID
 

معتبر
 


مجوز 
 ای

مجوز شکار/ماھ
گی

ری
 ی

مونتانا
 


کارنامھ 
 ای

کارنامھ مدرسھ
 


قرارداد اجاره 
 ای

رس
 دی

اجاره
 

ش
رسید معا

 


بل
 

تلفن
 


ت درجھ 

پس
ی

 ک
ت

با مھر پس
 


یب

 مھ
نامھ

 


ت نام 
ثب

 ای
عنوان وس
لھی

 
نقل
ھی

 


شناسا
یی

قب 
لھی

ا 
 ی

بھ رسم
ی

 ت
شناختھ شده فدرال

 


اسناد رسم
 ی

ضار
دادگاه (بھ عنوان مثال، حکم دادگاه، حکم، اح

ی
 ھ،

حکم)
 


برا

 ی
افراد

 ی
کھ ب

 ی
خانمان ھستند، 
ی

ب ک
انی

 ھی
کتب

 ی
رو

 ی
ت اجتماع

گ از خدما
سربر

 ی
مونتانا

 
س

آژان
تأ 

دیی
 

ضع
و

ی
ب ت

 ی
ص

س تو
خانمان و آدر

فی
 ی

)
برا

 ی
ت ب

اطالعا
ی

شتر
در مورد ا
ی

جاد
 

ت برا
اقام

 ی
افراد ز
ری

 
سن قانون

 ،ی
ب سا

بھ و
ی

 ت
ما مراجعھ کن
دی

   
m

trealid.gov/required-doc#info)
@ 

کی
 ی

را ارائھ دھ
دی

 


گواھ
ی

نامھ
 

رانندگ
 ی

REAL ID
 

ض
معتبر منق

 ی
نشده خارج از ا
ی

ت
ال

 


ت شناسا
کار

یی
 

REAL ID
 

معتبر خارج از ا
ی

ت
ال

 
ض

منق
 ی

ت
نشده اس

 


فرم 
۷۶۶

I- 
 ای

فرم 
۶۸۸۸

-۱
 

ض
سند مجوز استخدام منق

 ی
نشده

 


گذرنامھ خارج
 ی

ض
منق

 ی
ک معتبر مجوز اشتغال ا

نشده با مدر
ی

ت
اال

 
متحده 

ض
منق

 ی
نشده، ھمراه با فرم 

۹۴
I-

ی  
 ا

۱۵۵
I-

  
مھر

 

دو سند 
ارائھ کن
،دی

 
ممکن است 
ی

 ک
نوع نباشد

 


گواھ
ی

نامھ
 

رانندگ
 ی

REAL ID
 

ض
معتبر منق

 ی
نشده خارج از ا
ی

ت
ال

 


ت شناسا
کار

یی
 

REAL ID
 

معتبر خارج از ا
ی

ت
ال

 
ض

منق
 ی

ت
نشده اس

 


فرم 
۷۶۶

I- 
ای 

 
فرم 

B
۶۸۸

I- 
ض

سند مجوز استخدام منق
 ی

نشده
 


صادر شده توسط 

اسناد 
ی

 ک
س فدرال کھ نشان م

آژان
 ی

ت
دھد مجاز اس

 


ت خارج
پاسپور

 ی
ض

منق
 ی

نشده با شغل معتبر ا
ی

ت
اال

 
ض

متحده منق
 ی

نشده
 

سند مجوز، ھمراه با مھر فرم 
۹۴

I- 
 ای

۱۵۵
I-

 

ضور مجاز 
ح

 

ایآ
 

مرحلھ 
A۱

 
را تمام کرده ا
د؟ ی 

 
بھ مرحلھ 

 ۲
 

برو
. دی 

 

مھم
 M

VD :
نم

  ی
تواند سوگندنامھ ازدواج معمول 

  ی
را بپذ
ی

.رد 
 

مھم
 M

VD : 
اسناد خارج

 ی 
را 

 کھ
ترجمھ 

شده باشد 
یم

پذ 
ی

.رد 
 

(برا
 ی

ب سا
ت از و

اطالع از الزاما
ی 

 ت 
ما د
ی

دن
کن 

 د ی
trealid.gov/required-doest#info

 ( 

اسناد تغ
ریی

 
نام 

 
)

زمان
 ی

کھ نام قانون
  ی

فعل
  ی

شما با اسناد 
کھ  

شما
 

ارسال م
 ی

یکن
  د

مطابقت ندارد
، 

با 
 دی

تمام تغ
یی

رات
 

نام قانون
 ی

را ثابت کن
)دی

 

مرحلھ  
۴  

* ممکن است برا
 ی 

ھمھ مشتر
ی 

ان 
 

اعمال نشود 
 


گواھ

 ی
تابع
ی

 ت


گواھ
 ی

شھروند
 ی


حکم دادگاه مبن

 ی
بر تغ

یی
 ر

نام
 


فسخ نکاح گواھ

 ی
شده

 


حکم طالق قطع
 ی


ی

 ک
سند معادل انحالل از 
ی

 ک
صالحھ

دادگاه 
 

برا
 ی

ھر تغ
ریی

 
نام 
کی

 ی
ارائھ دھ
دی

 


جواز ازدواج گواھ
 ی

شده
 


گواھ

 ی
ازدواج

 


اظھارنامھ رسم
 ی

ازدواج
 


ت داخل

ت مشارک
ثب

 ی
تا

دیی
 

شده
 


ک معادل ازدواج 

مدار
 ای

ت خانگ
مشارک

 ی
از 

ضا
حوزه ق

یی
 

ت
صادرکننده دول

 

برا
 ی 

اطالعات ب
ی

شتر، 
 

از وب سا
تی

  
@

ما 
m

trealid.gov
ید 

دن 
کن 

 دی
ھمھ اسناد با
 دی

بدون تغ
ریی

 
باشند. برخ

 ی
از آنھا با
 دی

صادر کننده تا
س 

توسط آژان
دیی

 ھی
باشند. 

M
VD

با 
 دی

برخ
 ی

از اسناد را  
تأ

دیی
 

کند. 
 

اگر قادر بھ ارائھ سند از مرحلھ 
۱ 

و  
ن ۲

ی
یست 

 د، 
یم

  
توان 
 دی

برا 
 ی

تأ 
دیی

 
M

VD
  

ش استثناھا» کن 
ت «پرداز

درخواس
دی

. شما با
  دی

ی 
 ک

فرم را تکم
لی

کن 
د، ی 

دل 
لی

  
موجھ

 ی
برا

 ی
استثنا داشتھ باش
 دی

و اسناد 
ضاف

ا
ی  ی

 ا
یجا 

گز
نی

 
ارائھ دھ 
. دی

 

http://www.dojmt.gov/driving


88 Montana Driver Manual  www.dojmt.gov/driving 

 

 

 مونتانا تاریخچھ نمبر پلیت  

 
  مونتانا   نمبر پلیت تاریخچھ  

 
آغاز شد، زمانی کھ مجلس قانونگذاری دوم قانونی را تصویب کرد کھ مالیات بر تمام دارایی   ۱۸۹۱شد در سال  موتر نمبر پلیت نیاز بھ  باعث آنچھ کھ 

طبقھ   ۱۹۱۹، قانونگذار وسایل نقلیھ موتوری را بھ عنوان دارایی بھ رسمیت شناخت و در سال ۱۹۱۳استثنا) وضع می کرد. در سال  باھای ایالت را (
 .ایر وسایل نقلیھ موتوری را ارائھ کردھای موتوری و س الری ھا، موتربندی خاصی از 

 
  ۵ الیسنس ھای عمومی اعمال شد. ھزینھ شاھراه بھ منظور افزایش درآمد برای ساخت، نگھداری و بھبود  ۱۹۱۳مالیات بر وسایل نقلیھ موتوری در سال 

 .وسیلھ نقلیھ دریافت می شد نظر بھ نیروی  دالر ۲۰تا 
 

یک ثبت کننده وسایل نقلیھ موتوری  بھ اجرا درآمد.  ۱۹۱۳ثبت نام وسایل نقلیھ، از جملھ کلیھ مشخصات وسیلھ نقلیھ و نام و نشانی مالک، نیز در سال 
دریافت ثبت نام   تعیین شد و وظیفھ او تعیین یک شماره متمایز برای نمایش در صفحھ بود. جلو و عقب ھر وسیلھ نقلیھ این شماره ھا بھ ترتیب عددی با 

، بسیاری از صاحبان وسایل نقلیھ شماره ثبت را روی یک تکھ چرم یا کاالی دیگر  بود ارائھ نکرده نمبر پلیتصادر شدند. از آنجایی کھ دولت ھنوز 
 .کنندنویسند و آن را بھ وسیلھ نقلیھ خود وصل می می

 
،  "MON"  ۱۹۱۶-۱۹۱۵ پلیت ھای را نشان می داد.  نمبر پلیت فقط شماره  نمبر پلیتاولین  کرد. نمبر پلیتشروع بھ صدور   ۱۹۱۴در سال   مونتانا

  ۱۹۱۴اختصاص داده شد کھ مراکز جمعیتی را ھمانطور کھ در سال  ۱۹۲۶را نشان می دادند. یک شماره پیش شماره در سال  نمبر پلیت سال و شماره 
تولید شد. در سال   ۱۹۲۸ در سال  نمبر پلیت ۱۲۷۲۱۵رج از ایالت تولید می شدند. تقریباً خا  ۱۹۲۸قبل از سال   پلیت ھای وجود داشت تعیین کرد. 

- ۱۹۳۹در طی سال ھای  "PRISON MADE" کھ آن وسیلھ نقلیھ در آن ثبت شده بود، اصالح شد. کلمات کاونتی، شماره پیشوند برای تعیین ۱۹۳۳
 .ھا مھر و موم شدند پلیتدر  ۱۹۵۷

 
یافت شد و   جیگری نارنجی و   نمبر پلیتروی   ۱۹۳۳استاندارد شماره امروزی را مشخص می کند، برای اولین بار در سال  نمبر پلیتنقشھ ایالتی کھ 

 .اضافھ شد ۱۹۳۸جمجمھ گاومیش کوھان دار برای اولین بار برای یک سال در سال 
 .بزرگ " تغییر یافتآسمان بھ شعار محبوب "کشور  ۱۹۶۷د و در سال استفاده ش ۱۹۵۰دولت " برای اولین بار در سال گنج  شعار " 

 .دوباره معرفی شدگنج دولت "  " استفاده می شود، زمانی کھ ۲۰۱۰این تا سال 
 

ھا از تختھ فیبر سویا فشرده ساختھ شدند. بر اساس گزارش ھا، بزھا، گاوھا و موش ھا از  نمبر پلیتبھ دلیل کمبود فوالد ناشی از جنگ،  ۱۹۴۴در سال 
 .برای حیوانات گم کردند  عنوان یک غذاھای خود را بھ  پلیتھا لذت می بردند، بھ طوری کھ برخی از صاحبان وسایل نقلیھ  پلیتطعم این 

 
شد کھ مواد بازتابی معرفی شدند. برچسب ھای ثبت چسب   ۱۹۶۷ دید باعث تغییر دیگری در سال با آلومینیوم جایگزین شد. منابع ج ۱۹۴۰فوالد در سال 

 .شد ۱۹۵۴استفاده شد و جایگزین برچسب ھای فلزی مربوط بھ سال  ۱۹۶۸برای اولین بار در سال 
 

 .تخصصی و دانشگاھی را ارائھ می دھد نمبر پلیت  ۱۹۰ استاندارد و بیش از نمبر پلیتدر حال حاضر پنج طرح  مونتانا
 

 .مراجعھ کنید /www.dojmt.gov/driving/license-plates/licence-plate-history ، بھمونتانادر  موتر ھای  نمبر پلیتبرای تاریخچھ کامل 
 

 .مراجعھ کنید /www.dojmt.gov/driving/license-plates ، بھنمبر پلیتبرای اطالعات عمومی 
 

 .مراجعھ کنید /www.dojmt.gov/driving/plate-designs-and-fees ھای تخصصی و دانشگاھی، بھ نمبر پلیت ده برای مشاھ
 

 /www.dojmt.gov/driving/ mvd-by-the-numbersو عنوان و آمار ثبت نام و ھزینھ ھای جمع آوری شده بھ  نمبر پلیتبرای مشاھده لیست 
مراجعھ کنید.

http://www.dojmt.gov/driving


 

 

 مونتانا عدلیھ وزارت 
 دفتر خدمات رانندگان بخش وسایل نقلیھ موتوری 

302  North Roberts 
P.O. Box 201430 Helena, MT 59620-1430 

 
 MVD  مرکز مراقبت از مشتریان

۸۰۳۴-۴۵۰-۸۶۶ -۱ 
 بعد از ظھر.  ۵:۰۰صبح تا  ۸:۰۰دوشنبھ تا جمعھ 

 
 آنالین بروید  mtrealid.gov یا dojmt.gov/drivingبھ آدرس  

 در مورد: جدیدبرای اطالعات جامع و 
 ھزینھ ھا  ■
 مدارک مورد نیاز  ■
 رانندگی الیسنسالزامات   ■
 امتحان راننده  مراکزساعات و مکان   ■
 ن وفیو شماره تل کاونتیمکان ھای دفتر خزانھ داری   ■
 

 ۱-۸۶۶-۴۵۰-۸۰۳۴: تلیفون www.dojmt.gov/driving/appointmentsتعیین کنید:  آنالین  مالقاتقرار 
 

 مونتانا راھنمای راننده  

 
، بخش وسایل نقلیھ موتوری تالش می کند تا برای ھر ناتوانی شناختھ شده ای کھ ممکن است با فردی کھ در ھر سرویس، برنامھ  مونتانا عدلیھ وزارت 

وسایل  یا فعالیتی شرکت می کند تداخل ایجاد کند، امکاناتی را فراھم کند و در صورت درخواست کمک ارائھ می شود. برای اطالعات لطفاً با بخش 
 تماس بگیرید.  TTY)  ۴۰۶( ۴۴۴-۱۹۸۷  یا )۸۶۶( ۴۵۰-۸۰۳۴بھ شماره  موتوری  نقلیھ

 
 ۲۰۱۸ر وببازبینی شده در اکت

 
  

 .توزیع برای  ر الد ۰.۰۰و چاپ برای  رال د ۴۲۹۴.۴۲ شد  منتشر نسخھ  ھر  ازای بھ رالد ۰.۲۱ تخمینی ھزینھ  با امھع سند این از  نسخھ ۲۰۰۰۰


	فهرست مطالب
	صرفه جویی در زمان - آنلاین شوید
	بخش وسایل نقلیه موتوری چندین خدمات آنلاین را برای راحتی شما ارائه می دهد:
	زمانبندی قرار آنلاین به شما امکان میدهد یک قرار ملاقات را برای خدمات صدور لایسنس رانندگی در ۲۴ ساعت شبانهروز و ۷ روز هفته، برنامهریزی، مشاهده، ویرایش یا لغو کنید. زمانبندی آنلاین همچنین به شما کمک میکند تا زمانی که لین مرکز خدمات مشتری مشغول هست...
	به مشتریان اجازه می دهد تا با رعایت شرایط زیر لایسنس رانندگی خود را به صورت آنلاین تمدید کنند: مشتری یک شهروند ایالات متحده است، بین سنین ۲۱ تا ۶۷ سال، واجد شرایط تمدید (۶ ماه قبل یا ظرف ۳ ماه پس از تاریخ انقضا)، دارای لایسنس رانندگی معتبر، لایسنسی که...
	به مشتری امکان می دهد وضعیت فعلی لایسنس رانندگی مونتانا خود را تأیید کند. آنها می توانند با وارد کردن نام مشتری، شماره لایسنس رانندگی، چهار رقم آخراس اس ان (SSN) مشتری و تاریخ تولد مشتری، وضعیت لایسنس، وضعیت تجاری، وضعیت لایسنس بازرس داکتری تجارتی ام ...
	به کاربران این امکان را می دهد که فوراً اطلاعات سوابق وسایل نقلیه از جمله معلومات مالک، سابقه عنوان (تایتل) و معلومات ثبت نام را جستجو و مشاهده کنند. این برای تجارت و عموم مردم در دسترس است.
	■ * برنامه ریزی قرار ملاقات
	قرار ملاقات در تمام مراکز لایسنس رانندگی در دسترس است. به همین ترتیب، برخی از مراکز لایسنس رانندگی نیاز به قرار ملاقات های برنامه ریزی شده دارند.
	• از dojmt.gov/driving دیدن کنید و روی برنامه ریزی قرار ملاقات کلیک کنید تا مشخص شود آیا مرکزی در منطقه شما خدمات تعین قرار ملاقات آنلاین را ارائه می دهد یا خیر. اگر چنین است، می توانید قرار ملاقات خود را به صورت آنلاین از این سایت تعیین کنید. در مراک...
	o لایسنس رانندگی استاندارد کلاس دی (D) (لایسنس غیرتجارتی)
	لایسنس رانندگی ابتدای کلاس دی D به شما امکان می دهد هر وسیله نقلیه غیرتجارتی را با وزن سرجمع ۲۶۰۰۰ پوند رانندگی کنید.
	■  لایسنس یادگیری موتور سیکلت
	■ لایسنس آموزشی موتورسیکلت با پرداخت هزینه لایسنس و قبولی در امتحان نظری موتور سیکلت اخذ می شود. لایسنس آموزشی موتورسیکلت یک سال اعتبار دارد.دارندگان لایسنس بای لایسنس آموزشی موتورسیکلت خود را در اختیار داشته باشند و تحت نظارت مستقیم و نزدیک راننده دا...
	■ شناسنامه واقعی
	از طریق قانون شناسنامه واقعی ( REAL ID) که در سال ۲۰۰۵ توسط کنگره به تصویب رسید، دولت فدرال یک استاندارد حداقل امنیتی را برای شناسنامه های صادر شده ایالتی، مانند لایسنس رانندگی ایجاد کرد. تمام اشکال دیگر شناسنامه که با استانداردهای تعیین شده توسط دولت...
	ام وی دی MVD تا ۱ جون ۲۰۱۹ فرصت دارد تا بسته مکمل مطابقت مونتانا را برای شناسنامه واقعی ارسال کند.
	هنگامی که دی اچ اس DHS بسته مکمل مطابقت با شناسنامه واقعی ام وی دی MVD را تأیید کرد، تمام لایسنس های رانندگی و کارت های هویت مونتانا همچنان به قسم شناسنامه برای پروازهای داخلی و تجارتی و دسترسی به امکانات فدرال تا اکتبر ۲۰۲۰ پذیرفته می شود.
	پس از اکتبر۲۰۲۰، همه مسافرانی که سوار بر پروازهای داخلی و تجارتی در داخل ایالات متحده می شوند، به لایسنس یا کارت شناسایی مطابق با شناسنامه واقعی ( REAL ID) یا فرم جایگزین قابل قبول شناسایی مورد تایید تی اس أ TSA نیاز دارند.
	برای اطلاعات جدید فعلی و بیشتر ، به https://mtrealid.gov/faqs مراجعه کنید.
	■ ساکنین جدید
	►  اسناد مورد نیاز آی دی واقعی (REAL ID)
	مرحله ۱: نام، تاریخ تولد و حضور مجاز متقاضیان لایسنس رانندگی یا کارت شناسایی واقعی مونتانا باید مدرکی ارائه دهند که نشان دهد حضور آنها در ایالات متحده طبق قانون فدرال مجاز است - یعنی باید ثابت کنند که یا شهروند ایالات متحده هستند یا از نظر قانونی مجاز...
	برنامه لایسنس رانندگی فارغ التحصیل( جی دی ال (GDLیک برنامه پیشرونده سه مرحله ای است که به رانندگان جدید زیر ۱۸ سال اجازه می دهد تا مهارت های رانندگی خود را در امن ترین محیط ممکن توسعه و بهبود بخشند. تصادفات وسایل نقلیه موتوری علت اصلی مرگ و میر و جراح...
	هر مرحله برای افزایش تدریجی مهارت ها، امتیازات و مسئولیت های یک راننده جدید طراحی شده است. برنامه  GDL شامل پرمت رهنما، لایسنس محدود سال اول و لایسنس رانندگی با امتیاز کامل است.اگر شخصی در هر ایالت یا مرجه قضایی دیگر تعلیق یا باطل شود، نمیتواند برای ...
	الزامات:
	■  تمرین رانندگی تحت نظارت:
	o رانندگان نوجوان باید حداقل ۵۰ ساعت تجربه رانندگی تحت نظارت، از جمله ۱۰ ساعت در شب در طول حداقل شش ماه، کسب کنند.
	o راننده ای با لایسنس یادگیرنده باید توسط والدین یا سرپرست قانونی دارای لایسنس یا یک راننده بزرگسال دارای لایسنس که توسط والدین یا سرپرست قانونی مجاز است، نظارت شود.
	o راننده ای با لایسنس یادگیرنده باید توسط والدین یا سرپرست قانونی دارای لایسنس یا یک راننده بزرگسال دارای لایسنس که توسط والدین یا سرپرست قانونی مجاز است، نظارت شود.
	■  استفاده از کمربند محافظتی (سیت بلت): همه افراد داخل وسیله نقلیه باید از کمربند محافظتی استفاده کنند.
	■  عدم استفاده از الکل یا مواد مخدر: راننده نوجوان نباید در دوره شش ماهه قبل از ارتقاء به مرحله ۲ جی دی ال GDL: لایسنس محدود سال اول، هیچ گونه تخلفات رانندگی یا تخلفات مربوط به الکل/مواد مخدر دریافت نکند.
	■  عدم استفاده از الکل یا مواد مخدر: راننده نوجوان نباید در دوره شش ماهه قبل از ارتقاء به مرحله ۲ جی دی ال GDL: لایسنس محدود سال اول، هیچ گونه تخلفات رانندگی یا تخلفات مربوط به الکل/مواد مخدر دریافت نکند.
	■  شرایط لازمی جواز:
	o  راننده نوجوان باید:
	  سپری نمودن امتحان نظری لایسنس رانندگی مورد نیاز.
	  سایر لایسنس های رانندگی را تحویل دهید.
	  گذراندن شرایط طبی مورد نیاز برای نوع لایسنس رانندگی مورد نظر.
	  از سوی محکمه معیوب ذهنی، الکلی یا مصرف کننده همیشگی مواد مخدر غیرقانونی تشخیص داده نشده باشند.
	■ انواع جواز و شرایط سنی:
	۱. یک نوجوان تنها در صورتی می تواند لایسنس آموزشی را در سن ۱۴ و نیم سالگی دریافت کند که در یک برنامه آموزش ترافیک مورد تایید دولت شرکت کرده یا با موفقیت آن را تکمیل کرده باشد (دوره های آنلاین مورد تایید نیستند).
	۲. اگر نوجوانی ۱۶ ساله یا ۱۵ ساله باشد و یک برنامه آموزشی ترافیکی مورد تایید دولت را با موفقیت پشت سر بگذارد (دوره های آنلاین تایید نمی شوند) می تواند لایسنس آموزشی را از مرکز امتحان رانندگی دریافت کند.
	 یک نوجوان زیر ۱۸ سال قبل از درخواست برای لایسنس محدود سال اول باید حداقل شش ماه متوالی لایسنس آموزشی داشته باشد.
	 لایسنس آموزشی تا یک سال اعتبار دارد.
	 رانندگان نوجوان با لایسنس رانندگی محدود نمی توانند بین ساعت ۱۱:۰۰ شب رانندگی کنند. و ۵:۰۰ صبح استثنائات محدودی از این قانون وجود دارد، از جمله:
	 موارد اضطراری، فعالیت های مربوط به مزرعه، رفت و آمد به مکتب، کلیسا، یا محل کار و اهداف خاص و مجاز والدین
	 مقامات مجری قانون ممکن است با والدین یا قیم راننده نوجوان تماس بگیرند تا هدف را تأیید کنند.



