
ال تتجاوز الحد األقصى للسرعة. 
توقف عند كل عالمات التوقف. 

شارك الطریق مع المشاة وراكبي 
الدراجات

ال تدّخن مطلقًا أثناء القیادة عند 
أطفال في السیارة - إنھ القانون وجود

ال تترك األطفال بمفردھم فيالسیارة 
تحتاج الشاحنات إلى مساحة إضافیة 

- ابق وراءھا بمسافة كافیة  
اترك مسافة كبیرة بینك وبین 
سیارتك والسیارة التي أمامك  
تحقق من قوانین البلدیة حول  

المعلومات المتعلقة بوقوف 
السیارات في منطقتك

سالمة المشاة ماذا تفعل
إذا أوقفتك الشرطة

 عندما ترى األضواء الوامضة و/ أو تسمع  
صفارات اإلنذار، التزام الھدوء وانحرف بأمان 
إلى جانب الطریق  ال تخرج من سیارتك إال إذا 

طلب منك ذلك ضابط الشرطة
یتطلب منك قانون أونتاریو إظھار رخصة  القیادة 

الخاصة بك ونسخة من وثائق تسجیل  المركبة 
وتأمینھا إلى ضابط الشرطة إذا طلب منك ذلك إذا 
حصلت على مخالفة، تقبلھا بھدوء. تجّنب الدخول 

في مجادلة
 إن قبول وصل المخالفة ال یعني أنك مذنب. ستتاح 

لك الفرصة لعرض موقفك في المحكمة

شغّل  وامضات الطوارئ
انحرف بعیداً عن الطریق إن أمكن

ُ  اتصل بشاحنة لسحب سیارتك أو بالشرطة طلبا
للمساعدة

 إذا تعطلت سیارتك وسط حركة المرور، اتصل
بالرقم 911

إبق في سیارتك أثناء االنتظار للحصول
على المساعدة

 إذا كان علیك أن تترك سیارتك، علیك
الخروج من الجانب البعید عن حركة  المرور، 

ومن ثم العثور على مكان آمن لالنتظار

ال تقف أبدًا أمام أو خلف السیارة

إذا تعطلت سیارتك

من أجل سالمتك
إذا كنت في حادث تصادم 

یتطلب منك قانون أونتاریو اإلبالغ عن
أي تصادم عندما تكون ھناك إصابات

بشریة أو أضرار لحقت بالمركبات أو  
الممتلكات تبلغ قیمتھا ألف دوالر أو أكثر

اتصل بالرقم 911  إبق ھادئا إذا وقعت في 
حادث تصادم. ال تغادر موقع الحادث

معابر السكك الحدیدیة
 اتبع اإلشارات. إقطع القضبان 

عند معابر المشاة أو  معابر  
السكك الحدیدیة المحّددة

 من المخالف للقانون أن تقود  
سیارتك عبر أو حول حواجز  
السكك الحدیدیة عندما تكون  

 أھًال بكم في 
أونتاریو

معلومات مھمھ لسالمتك
والحفاظ علیك وعلى عائلتك 

آمناَ في الطرقات 

نصائح سریعة
 إعبر الشارع عند ممرات المشاة

 أو إشارات المرور ولیس من
 منتصف الطریق أو من  بین

السیارات المتوقفة
 إعبر عند بدایة ظھور الضوء

  األخضر أو عالمة "سْر". ال تقم
 أبداً بعبور الطریق عندما یكون

الضوء أصفر أو أحمر
 تأكد بأن السائقین یرونك حتى لو كان لدیك حق

الطریق. الحظ السیارات المنعطفة
 استخدم أرصفة المشاة كلما كان ذلك ممكناً. إذا لم تكن

 ھناك أرصفة، ِسْر في مواجھة حركة المرور طوال
أكبر قدر ممكن من الطریق

 قُم بارتداء مالبس عاكسة، أو ساطعة أو ذات ألوان
 فاتحة. إحمل معك  ضوءًا باللیل أو أثناء األحوال

الجویة السیئة
 یحتاج األطفال الذین تقل أعمارھم عن التاسعة إلى أن

ً یسیر معھم شخص بالغ أو صدیق أكبر سنا
 تجنب استخدام الھاتف أو اإلستماع إلى الموسیقى- ُكن

ً منتبھا

ألسفل أو الجاري إنزالھا لتنبیھ السائق بمرور القطار 
توّقع دائمًا مرور  قطارال تتبع القطارات جداول زمنیة 

محّددة

Arabic



ترخیص وتسجیل المركبات

  حزام األمان ومقاعد األطفال في
 السیارات

لقیادة المتھورة

 القیادة دون إنتباه

القیادة في الشتاء

عربات الطوارْي

الحافالت المدرسیة

حافالت النقل

یجب أن یمتلك جمیع السائقین:
رخصة قیادة صالحة ومن الفئة المناسبة 
 لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع

ontario.ca/transportation
 دفتر تسجیل المركبة. احتفظ بنسخة منھ في

السیارة
 دفتر التأمین على المركبة. احتفظ بنسخة

منھ في السیارة

یحّتم القانون استخدم أحزمة األمان ومقاعد السیارات  
المخصصة لألطفال. یجب استخدام حزام األمان في كل

من المقعد األمامي والمقاعد الخلفیة للسیارة.
تقع على عاتق السائق مسؤولیة التأكد من أن جمیع  

األطفال دون السادسة عشرة من العمر یرتدون أحزمة
 األمان أو أنھم یجلسون في مقاعد األطفال المالئمة أو

. في المقاعد المدعمة أو البوستر
أنھ ألمر خطیر ومخالف للقانون ان تتم مشاركة حزام 
األمان. یجب استخدام حزام أمان مستقل لكل شخص.

مقاعد األطفال في السیارات
استخدم المقعد المدعم 

والمناسب  لعمر، ووزن،
وطول طفلك.

علیك دائما بتثبیت مقعد 
الطفل في المقعد الخلفي 

للسیارة.

 ُقم بزیارة الموقع
www.safetydrivesus.org

 إذا شعرت بتدھور قدرتك على التركیز بسبب تعاطي
 الكحول، أو المخدرات، أو األدویة امتنع عن قیادة

السیارة
 فذلك یقلل من صواب حكمتك على األمور

وقدرتك على التركیز والتفاعل
 یعّد ذلك جریمة جنائیة في كندا، وإذا تمت  إدانتك، 

فقد تفقد رخصة القیادة الخاصة بك، أو تدفع
غرامة أو أن قد تقضي بعض الوقت في السجن

 تحدث القیادة دون إنتباه عندما ال یكون
 إنتباه السائق منصباً على الطریق وحركة المرور

 من المخالف للقانون في أونتاریو أن
 تقود سیارتك أثناء استخدام أجھزة االتصاالت

 المحمولة بالید وأجھزة الترفیھ اإللكترونیة
 (الھواتف المحمولة، نظام تحدید المواقع جي بي

اس، األي بود، تابلت إلخ)
 من المخالف للقانون أن تكون بعض

 DVD شاشات العرض مرئیة للسائق (مثل مشّغل
أو أجھزة الكمبیوتر، األقراص المدمجة 

النقالة، إلخ)

استخدم أربعة إطارات شتویة متطابقة
لقیادة أكثر أمانًا في الطقس البارد  

استمع إلى تقاریر الطقس واتصل بالرقم
 www.ontario.ca/511 511 أو قم بزیارة الموقع

. للتعرف على ظروف الطریق
قبل أن تقود سیارتك، نظف سیارتك من

الثلوج والجلید. تأكد من أن السقف وجمیع النوافذ 
والمرایا والمصابیح خالیة من الثلوج

اترك مساحة إضافیة بینك وبین السیارة  التي أمامك 
خالل الظروف المناخیة الصعبة مثل  

الثلج، والجلید، والمطر، والضباب، والشمس الساطعة 
احتفظ في سیارتك بُعّدة سفر للطو ارئ،  والتي 

تتضمن: مصباح یدوي، مالبس إضافیة،  
مجرفة، بطانیة، أحذیة شتویة، وجبات خفیفة،

شموع وأعواد ثقاب

 إذا رأیت أو سمعت صوت سیارة إسعاف،  أو 
سیارة الشرطة أو المطافئ وھي تقترب من أي

اتجاه، ُیلزمك القانون بإبعاد سیارتك عن الطریق
 شّغل إشارات سیارتك وتحرك بسرعة

 بحیث تكون أقرب ما یمكن إلى الجانب األیمن من
 الطریق، وتوقف عندما یصیر الوضع آمنا للقیام

بذلك
 إذا اقتربت من عربة طوارئ متوقفة  وذات أضواء 

وامضة، أبطئ سرعتك واعبر بحذر.
 انتقل إلى حارة أو خط آخر إذا كان یمكنك القیام

بذلك بأمان

یجب أن یتوقف السائقون في كال االتجاھین عند 
االقتراب من حافلة مدرسیة (باص المدرسة) 

متوقفة وتومض أنوارھا الحمراء العلیا.
یمكنك أن تستأنف القیادة عندما تتوقف  األنوار 

(STOP) الحمراء عن الومیض، ویغلق ذراع  التوقف
وتبدأ الحافلة في التحرك 

 إذا اقتربت من إحدى حافالت النقل العام في المدینة،
 وكانت تغمز جھة الشمال كي تتحرك ، یجب أن

تفسح الطریق للحافلة لتسمح لھا بالمرور

 لالطالع على معلومات ومقاطع للفیدیو عن مقاعد 
األطفال في السیارات بلغات أخرى.
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