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 رانندگان یاوران عابران پیاده !

 به عنوان راننده وسیلهء نقلیه )شامل دوچرخه( شما میتوانید به امنیت عابرین پیاده کمک کنید.

بر اساس شرایط موجود سرعت خود را در محدوده و یا کمتر از سرعت مجاز نگه دارید.جدول زیر را در نظر  -1
صر در یک تصادف چه کسی باشد ، همه ما خواهان امنیت وسالمت عابران پیاده داشته باشید. مهم نیست که مق

 هستیم.

موتوردار:امکان مرگ عابر در صورت تصادف با یک وسیله نقلیه   

. هر چند کهاجازه ورود به خط عابر پیاده را ندارید تا وقتی که عابری مشغول استفاده از خط کشی عابر پیاده است ، شما-2
اجتناب او از عبور  وعابر پیاده شخص ممکن است به نظر شما امن بیاید عبور شما با وسیله نقلیه موتوردار باعث وحشت در 

. اگر خیابان مورد نظر مانعی در وسط )جدول( دارد ، شما میتوانید وقتی که عابر به سوی دیگر خیابان خواهد شداز خیابان 
  رسید عبورکنید.

پیاده را در پیاده دارند. شما باید توقع و آمادگی عبور عابرینخط کشی عابردر همه سمت خیابان همه چهارراهها -3
 هر سمت و همه جهات یک چهارراه داشته باشید

. 
اگر فردی به وضوح در انتظار عبور از خیابان است با احتیاط منتظر شوید و اجازه دهید که عبور کند. قانون شما-4

قابل  را موظف به احتیاط و توقف نمی کند مگر عابر پیاده به قصد عبور قدم پایین جدول بگذارد، اما یک جامعه
. در ضمن بدانید و آگاه باشید که رانندگان  زندگی ، دوستانه و قابل رفت و آمد ایجاب میکند که این امر رعایت شود

دیگر قانون را میشکنند ، اگر شاهد چنین قانون شکنی بودید تمام تالش خود را برای هشیار آگاه کردن عابر انجام 
 دهید

اغ قرمز توقف کامل انجام دهید.در هر عالمت ایست و هر چر -5

و یا وقتی که دقت کنید. عابرین پیاده ممکن است که به پشت سر نگاه نکنندگردش به راست  مخصوصا در-6
که به سمت راست میپیچند بسیاری از عابرین را از راه ترس از ماشینهایی  .نیست از خیابان عبور کنند نوبتشان 

 رفتن باز میدارد.

کودکان خردسال تر ممکن است مهارتهای الزم برای عبور از خیابان را نداشته باشند و کودکانکه آگاه باشید  -7
محیط دارند  ، همچنین افراد مسن تر و معلول درک محدودی ازبزرگتر ممکن است تصمیمات خطرناک تری بگیرند 

فضا و زمان بیشتری بدهید. کمی حرکت میکنند، به این افراد  رو با سرعت بسیا  

Farsi


