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الفصل األول |

الحصول على أوراق اعتماد جديدة

نبذة عامة عن أوراق االعتماد
يُصدر مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ( )BMVفي إنديانا ثالثة أنواع من أوراق االعتماد ،وهي على النحو الموضح أدناه:
1 .بطاقات الهوية
هذه البطاقات متاحة ألي شخص مؤهل مقيم في والية إنديانا .تُصدر بطاقات الهوية مجانًا لألفراد الذين يبلغون  18عا ًما أو سيبلغون  18عا ًما
في أثناء أو قبل حلول موعد االنتخابات العامة أو البلدية التالية.
2 .رخص متدرب
تتضمن هذه الفئة رخصة تسيير متدرب (يشار إليها فيما بعد بـ"رخصة متدرب") ورخصة متدرب على قيادة دراجة نارية ورخصة
متدرب تجارية.
3 .رخص قيادة
تتضمن هذه الفئة رخصة التسيير ورخصة القيادة التجارية (.)CDL
جميع أوراق االعتماد الصادرة للمقيمين في إنديانا ممن تقل أعمارهم عن  21عا ًما لها تنسيق عمودي ،وتُظ ِهر التواريخ التي يبلغ فيها حامل البطاقة
 18و 21عا ًما .ت َظهر عالمة النجمة في الزاوية اليمنى العلوية لإلشارة إلى أن أوراق االعتماد متوافقة مع الهوية الفعلية ويجوز استخدامها كهوية
لألغراض الفيدرالية( .انظر أدناه لالطالع على المزيد من المعلومات عن بطاقة الهوية الفعلية)

إعداد أوراق االعتماد
في عام  ،2019بدأت والية إنديانا في إصدار أوراق االعتماد بشكل جديد وسمات أمنية جديدة .وستظل أوراق االعتماد الحالية سارية حتى تاريخ
انتهاء الصالحية المطبوع على وجه البطاقة .وقد تضمنت أوراق االعتماد في إنديانا سمات أمنية تتيح للمكلفين بإنفاذ القانون التأكد من صحتها.
يتم البت في جميع طلبات أوراق االعتماد من خالل عمليات فحص أمني مكثفة للمساعدة في منع انتحال الشخصية واالحتيال المرتبط بها .إذا
أراض أخرى بالواليات
اكتشف مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في أثناء الفحص إصدار أوراق اعتماد أخرى لمقدم الطلب في والية أو إقليم أو
ٍ
المتحدة أو مقاطعة كولومبيا أو كومنولث بورتوريكو ،فسيُطلب من مقدم الطلب تسليم أوراق االعتماد الصادرة من خارج الوالية قبل أن يبتّ مكتب
إدارة قيادة المركبات اآللية في طلب الحصول على أوراق االعتماد في إنديانا.
يمكن االطالع على أمثلة من صور أشكال أوراق االعتماد على جانب الصفحة:

الهوية الفعلية
حدد قانون الهوية الفعلية لسنة  2005المعايير الدنيا ألوراق االعتماد الصادرة من الوالية.
وعلى سبيل التذكير ،تتضمن أوراق االعتماد رخصة القيادة والتصاريح وبطاقات الهوية .يمكن
قبول أوراق االعتماد الصادرة من الوالية والتي تستوفي هذه المعايير من أجل تحديد الهوية
الفيدرالية ،بما في ذلك القيام برحالت الطيران التجارية ودخول المنشآت العسكرية والمنشآت
الفيدرالية األمنية األخرى .يتمثل الغرض من هذه المعايير في إعداد وثائق موحدة وشروط
متماثلة اللتقاط الصور ومنع االحتيال وإعداد أوراق االعتماد للطباعة وإرسالها بالبريد من
منشأة مركزية آمنة .امتثلت والية إنديانا لشروط قانون الهوية الفعلية ( )Real ID Actمنذ
 1يناير  ،2010لذا لم يؤثر اإلنفاذ الفيدرالي على مواطنينا الذين صدرت لهم منذ ذلك الحين
أوراق اعتماد متوافقة مع قانون الهوية الفعلية.
حددت وزارة األمن الداخلي ( )DHSوإدارة أمن النقل ( 3 (TSAمايو  2023موعدًا نهائيًا
للبدء في مطالبة األشخاص الذين يستقلون الطائرات باستخدام رخصة قيادة أو بطاقة هوية
للحصول على أوراق اعتماد متوافقة مع الهوية الفعلية .ويوصي مكتب إدارة قيادة المركبات
اآللية في إنديانا بأن يقدّم جميع المواطنين طلبات للحصول على الهوية الفعلية خالل موعد
التجديد التالي أو قبل ذلك إذا كانت أوراق اعتمادهم الحالية تنتهي بعد الموعد النهائي في
 3مايو  .2023ومن أجل تحديث أوراق االعتماد المتوافقة مع الهوية الفعلية عند تجديد
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أوراق اعتماد إنديانا الحالية أو تعديلها أو استبدالها ،يجب عليك تقديم
نسخ أصلية أو نسخ معتمدة من بطاقة هويتك ووضعك القانوني ورقم
الضمان االجتماعي وإثبات لوثائق اإلقامة بوالية إنديانا في أثناء
زيارة فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية.
ولتحديد ما إذا كانت أوراق اعتمادك متوافقة مع الهوية الفعلية من عدمه ،ت َحقق من وجود نجمة في الزاوية العلوية اليمنى
(يرجى االطالع على صور أوراق االعتماد في الصفحة )1
Íلالطالع على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة للحصول على أوراق اعتماد متوافقة مع الهوية الفعلية ،انظر الملحق "أ" (الصفحة  )66من هذا
الدليل أو يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  .REALID.IN.govإذا كانت لديك أسئلة تتعلق بجمع وثائقك ،يمكنك االتصال بالرقم المجاني
لمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في إنديانا على  888-692-6841للتحدث مع ممثل خدمة العمالء أو يرجى زيارة أي فرع للحصول
على المساعدة.

متطلبات اإلقامة بوالية إنديانا
يجب أن تكون مقي ًما بصورة قانونية بوالية إنديانا للحصول على أوراق اعتماد إنديانا .ويتضمن إثباتُ إقامة إنديانا ما يلي:
•االحتفاظ بعنوان سكني في إنديانا وعدم ادعاء اإلقامة في والية أخرى
ً
مسجل في إنديانا
•أن تكون ناخبًا
•لديك معِيل مسجّل في مدرسة ابتدائية أو ثانوية تقع في والية إنديانا
ألغراض الحصول على أوراق اعتماد ،ال يتم اعتبار األفراد التالين مقيمين بوالية إنديانا:
•الطالب المقيدون في مؤسسة تعليمية جامعية ممن ال يزعمون أن إنديانا والية إقامتهم
•األفراد العسكريون في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة ممن ال يزعمون أن إنديانا والية إقامتهم
•الموظفون المؤقتون
•وألغراض أخرى ،دون وجود نية لجعل إنديانا محل إقامة دائ ًما

المقيمون الجدد بوالية إنديانا
عندما تصبح من المقيمين بوالية إنديانا ،فإن أمامك  60يو ًما للحصول على رخصة قيادة جديدة في إنديانا.
وإذا لم تكن تحمل رخصة قيادة سارية من والية أخرى ،يجب عليك أن تحمل رخصة متدرب في إنديانا لمدة  180يو ًما قبل أن تتمكن من تقديم
طلب للحصول على رخصة قيادة في إنديانا.
إذا كنت قد حصلت على رخصة في والية أخرى ،تُطبق عليك القواعد أدناه.
إذا كنت تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر
إذا كان سنك ال يقل عن  18عا ًما وتحمل رخصة قيادة سارية من خارج الوالية ،يجب عليك إحضار إحدى األوراق الثالث التالية إلى الفرع:
•رخصة قيادتك الحالية من خارج الوالية
•أو نسخة من سجل القيادة الرسمي الخاص بك
•أو خطاب تحقق
إذا انتهت صالحية رخصة القيادة من خارج الوالية لمدة تقل عن ثالث سنوات أو كنت تحمل رخصة قيادة غير ملغاة من خارج الوالية لمدة ال تقل
عن عام ،يجب عليك اجتياز امتحان تقييم المعرفة للحصول على رخصة قيادة بوالية إنديانا.
إذا انتهت صالحية رخصة القيادة من خارج الوالية الخاصة بك ألكثر من ثالث سنوات ،يجب عليك اجتياز امتحان تقييم المعرفة واختبار مهارات
القيادة للحصول على رخصة قيادة بوالية إنديانا.
كما يجب على األفراد من جميع الفئات المدرجة أعاله تقديم وثائق تثبت هويتهم ووضعهم القانوني ورقم الضمان االجتماعي وتصريح اإلقامة في
إنديانا عند زيارة الفرع للحصول على رخصة القيادة في إنديانا .ويلزمك أيضًا اجتياز فحص حاسة البصر االعتيادي.
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إذا كنت أصغر من  18عا ًما
إذا كنت تبلغ من العمر أقل من  18عا ًما ،لكنك تجاوزت سن  16عا ًما و 180يو ًما وتحمل رخصة قيادة سارية من خارج الوالية لمدة  180يو ًما على
األقل في والية (واليات) إقامتك السابقة ،يجب عليك زيارة فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية لتقديم رخصة قيادتك الحالية من خارج الوالية أو
نسخة من سجل القيادة الرسمي الخاص بك .ويجب عليك أيضًا تقديم وثائق تثبت هويتك ووضعك القانوني ورقم الضمان االجتماعي وتصريح اإلقامة
في إنديانا .سيحتاج المتقدمون بطلبات ممن تقل أعمارهم عن  18عا ًما إلى اجتياز امتحان تقييم المعرفة وفحص البصر باإلضافة إلى تقديم جميع
الوثائق المطلوبة.

Íلمزيد من المتطلبات الخاصة بالتصريح والتقييد ،يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني من هذا الدليل.

التقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية
يمكن إصدار بطاقات هوية ألحد المقيمين بوالية إنديانا من أي فئة عمرية وال يمتلك رخصة قيادة .وال يحمل المقيمون في والية إنديانا أكثر من ورقة
اعتماد في الوقت نفسه ،حتى إذا صدرت إحدى أوراق االعتماد من والية أخرى .لذلك ،يتعين عليك تسليم أي أوراق اعتماد أخرى لمكتب إدارة قيادة
المركبات اآللية في إنديانا من أجل إتمام طلب الحصول على بطاقة هوية.
قد توفر بطاقات الهوية أيضًا امتيازات لتسيير دراجة هوائية ُمسيّرة بمحرك – الفئة "ب" ( )MDC – Class Bطالما أن عمرك ال يقل عن  15عا ًما
واجتزت امتحان تقييم المعرفة الخاص بالدراجة الهوائية ال ُمسيّرة بمحرك – الفئة "ب" .في حال استيفاء كال الشرطين ،فإن تصريح الدراجة الهوائية
ال ُمسيّرة بمحرك – الفئة "ب" سيوضع على بطاقة هويتك للداللة على صالحية تشغيلها.
لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية ،يتعين عليك زيارة فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية وتقديم الوثائق الواردة في الملحق "أ" التي تثبت هويتك
ووضعك القانوني ورقم الضمان االجتماعي (إال إذا كنت تطالب بالحصول على إعفاء أو إذا كنت مواطنًا أجنبيًا ،فكالهما يتطلب وثائق بديلة) وتصريح
اإلقامة في إنديانا.

صالحية بطاقة الهوية
•تسري بطاقة الهوية وتصريح الدراجة الهوائية ال ُمسيّرة بمحرك – الفئة "ب" لمدة ست سنوات
•وتنتهي صالحية بطاقات الهوية الصادرة للمقيمين المؤقتين بصفة قانونية مع انتهاء تاريخ إقامة مقدم الطلب ومن ثم قد ال تعكس فترات السريان االعتيادية

رخص متدرب
تتيح رخصة المتدرب للمقيم في إنديانا ممارسة القيادة قبل تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة .يمكنك طلب الحصول على رخصة متدرب من أي
فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية.
إذا كنت تبلغ من العمر  16عا ًما أو أكثر ،يجب عليك استيفاء الشروط التالية للحصول على رخصة متدرب:
•تقديم الوثائق الموضحة في الملحق "أ" التي تثبت هويتك ووضعك القانوني ورقم الضمان االجتماعي (ما لم تكن مواطنًا أجنبيًا ،وهو ما قد يتطلب
وثائق بديلة) وتصريح اإلقامة في إنديانا
•اجتياز اختبار حاسة البصر االعتيادي
•اجتياز امتحان تقييم المعرفة
إذا كان سنك أقل من  16عا ًما أو أكبر ،يتعين عليك استيفاء الشروط التالية للحصول على رخصة متدرب:
•أال يقل سنك عن  15عا ًما مع تقديمك إلثبات بتسجيلك لدى مقدم خدمات تدريب على القيادة مرخص له من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية من
خالل تقديم شهادة بالتسجيل في برنامج تدريب السائقين من مدرسة لتدريب السائقين .ويتعين أن تحمل الشهادة تاري ًخا ال يتجاوز  3أسابيع قبل بداية
الفصل الدراسي .ال تعد شهادة إتمام الدورة عبر اإلنترنت وثيقة مقبولة.
•تقديم الوثائق الموضحة في الملحق "أ" التي تثبت هويتك ووضعك القانوني ورقم الضمان االجتماعي (ما لم تكن مواطنًا أجنبيًا ،وهو ما قد يتطلب
وثائق بديلة) وتصريح اإلقامة في إنديانا.
•اجتياز اختبار حاسة البصر االعتيادي
•اجتياز امتحان تقييم المعرفة
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ممارسة القيادة باستخدام رخصة متدرب
إذا كان عمرك أقل من  16عا ًما وكنت مقيدًا في برنامج لتعليم السائقين:
مدرب يحمل رخصة تدريب سائقين أو اختصاصي معتمد في إعادة تأهيل السائقين ويكون كالهما معترفًا به من مكتب
•ال يمكنك القيادة إال برفقة ّ
المدرب أو اختصاصي إعادة التأهيل في مقعد
إدارة قيادة المركبات اآللية ويعمل من خالل برنامج إلعادة تأهيل السائقين .ويتعين أن يجلس
ّ
الراكب األمامي بالمركبة.
•كما يمكنك ممارسة القيادة مع سائق مرخص له يمتلك امتيازات قيادة سارية (غير منتهية أو معلقة أو ملغاة) ويبلغ من العمر  25عا ًما أو أكثر.
ويتعين أن تربطك بالسائق المرخص له صلة قرابة بالدم أو بالزواج أو بالوضع القانوني .ويمكن أيضًا اختيار القيادة مع الزوج/الزوجة بحيث
يجب أن تكون لديه/لديها رخصة سارية وال يقل عمره/عمرها عن  21عا ًما .ويتعين أن يجلس السائق المرخص له في مقعد الراكب األمامي
بالمركبة.
إذا كان عمرك أقل من  18عا ًما ولست مقيدًا في برنامج لتعليم السائقين:
•يمكنك ممارسة القيادة مع سائق مرخص له يمتلك امتيازات قيادة سارية (غير منتهية أو معلقة أو ملغاة) ويبلغ من العمر  25عا ًما أو أكثر.
ويتعين أن تربطك بالسائق المرخص له صلة قرابة بالدم أو بالزواج أو بالوضع القانوني .ويمكن أيضًا اختيار القيادة مع الزوج/الزوجة
بحيث يجب أن تكون لديه/لديها رخصة سارية وال يقل عمره/عمرها عن  21عا ًما .ويتعين أن يجلس السائق المرخص له في مقعد الراكب
األمامي بالمركبة.
مدربًا في مدرسة لتدريب السائقين ويعمل تحت
•يمكنك أيضًا ممارسة القيادة باستخدام رخصة متدرب إذا كان يرافقك شخص مرخص له بصفته ّ
إشراف مدرسة لتدريب السائقين أو اختصاصي معتمد في إعادة تأهيل السائقين ومعترف به من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في إنديانا
المدرب أو اختصاصي إعادة التأهيل في مقعد الراكب األمامي بالمركبة.
ويعمل من خالل برنامج إلعادة تأهيل السائقين .ويتعين أن يجلس
ّ
إذا كان عمرك أقل من  18عا ًما وتخضع لرعاية وإشراف دائرة خدمات األطفال:
•يمكنك ممارسة القيادة مع سائق مرخص له يمتلك امتيازات قيادة سارية (غير منتهية أو معلقة أو ملغاة) ويبلغ من العمر  25عا ًما أو أكثر.
ويتعين أن تربطك بالسائق المرخص له صلة قرابة بالدم أو بالزواج أو بالوضع القانوني.
•يمكنك أيضًا اختيار ممارسة القيادة مع سائق مرخص له يبلغ من العمر  25عا ًما أو أكثر ومعتمد من دائرة خدمات األطفال .ويتعين أن يجلس
السائق المرخص له في مقعد الراكب األمامي بالمركبة.
إذا كنت تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر:
•ال يجوز ممارسة القيادة باستخدام رخصة متدرب إال برفقة سائق مرخص له يمتلك امتيازات قيادة سارية (غير منتهية أو معلقة أو ملغاة) وال
يقل عمره عن  25عا ًما أو مع الزوج/الزوجة ،شريطة أن يمتلك/تمتلك رخصة وال يقل عمره/عمرها عن  21عا ًما.

صالحية رخصة المتدرب
1 .تسري رخصة المتدرب لمدة عامين من تاريخ اإلصدار.
2 .وتنتهي صالحية رخصة المتدرب الصادرة للمقيمين المؤقتين بصفة قانونية مع انتهاء تاريخ إقامة مقدم الطلب ومن ثم قد ال تعكس فترات
السريان االعتيادية.
3 .في حالة زيارتك لفرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية لتجديد رخصة المتدرب الخاصة بك وقد مضى أكثر من  180يو ًما على اجتيازك آلخر
امتحان لتقييم المعرفة ،سيُطلب منك الخضوع لالختبار مجددًا.

فحص حاسة البصر
يلزم جميع المتقدمين لطلب الحصول على رخصة متدرب أو رخصة قيادة في إنديانا اجتياز فحص حاسة البصر ،حتى لو كان المتقدم يقوم بتجديد
ً
مؤهل للتجديد عبر اإلنترنت.
رخصة متدرب أو رخصة قيادة حالية ،وما لم يكن مقدم الطلب
إذا كنت ترتدي نظارة أو عدسات الصقة في أثناء القيادة في المعتاد ،يتعين عليك إبالغ موظف فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية وارتدائها خالل
فحص حاسة البصر .إذا كانت قدراتك البصرية ال تستوفي معايير الوالية ،فسيطلب منك زيارة طبيب عيون إلجراء فحص .في حال عودتك إلى فرع
مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية بشهادة من طبيب عيون يؤكد تصويب نظرك لتستوفي معايير الوالية ،يمكنك متابعة عملية طلب الحصول على
رخصة قيادة ،والتي ستتضمن فحص البصر في فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية.
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امتحان تقييم المعرفة
امتحان تقييم المعرفة الخاص بالسائق هو امتحان قائم على األسئلة متعددة االختيارات يستند إلى قانون إنديانا وممارسات القيادة الدفاعية والمعلومات
الواردة في دليل القيادة هذا .ويمثل اجتياز امتحان تقييم المعرفة الخاص بالسائق خطوة في عملية الحصول على امتيازات القيادة في إنديانا .والجتياز
امتحان تقييم المعرفة ،يتعين عليك إبداء معرفة أساسية بقوانين المرور ومتطلبات القيادة اآلمنة في إنديانا .ويجب أن تكون لديك أيضًا القدرة على
قراءة العالمات واإلشارات التنظيمية والتحذيرية والمرورية.
يلزم الخضوع المتحان تقييم المعرفة الخاص بالسائق لكل مما يلي:
•المتقدمون بطلب الحصول على رخصة متدرب
•مقيم جديد بوالية إنديانا انتهت صالحية رخصته الصادرة من خارج الوالية لمدة تتجاوز  180يو ًما
•شخص انتهت صالحية رخصة قيادته لمدة تتجاوز  180يو ًما
•سائق لديه ست نقاط فعالة أو أكثر في سجل القيادة بإنديانا ويقوم بتجديد رخصة قيادته
•فرد عسكري في الخدمة الفعلية و/أو زوجته/زوجها و/أو أي من المعالين التابعين له ،إذا اقتضى األمر ،وانتهت رخصة قيادة إنديانا الخاصة
به لمدة تتجاوز  180يو ًما وعاد من الخدمة لمدة تتجاوز  90يو ًما قبل موعد التجديد
•فرد عسكري في الخدمة الفعلية من خارج الوالية انتهت صالحية رخصة قيادته أكثر من التمديد العسكري المسموح به في حالة سجله القديم
يوفّر مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في إنديانا أيضًا امتحانات المعرفة للمتقدمين بطلب الحصول على رخصة قيادة تجارية الذين يختارون
إضافة تصاريح تشغيلية محددة ومقدمي الطلبات الذين يرغبون في تسيير الدراجات النارية والدراجات الهوائية ال ُمسيّرة بمحرك – الفئة "ب"
ومركبات األجرة.

Íيتعين عليك الوصول للفرع قبل إغالقه بساعة على األقل إلجراء امتحان تقييم المعرفة في ذلك اليوم.
Íإذا رسبت في امتحان تقييم المعرفة ،يتعين عليك االنتظار ليوم العمل التالي إلعادة إجراء االمتحان.

اإلعفاء من اختبار مهارات القيادة الخاص بامتحان المهارات
إذا كانت لديك رخصة متدرب وتحضر في مدرسة تدريب سائقين مرخصة من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية المشاركة في برنامج اإلعفاء من
اختبار مهارات القيادة الخاص بمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ،يجوز لك إجراء امتحان مهارات القيادة لدى المدرسة بعد إتمام الدورة بنجاح
والتي تتضمن  30ساعة من التدريب في القاعات الدراسية وست ساعات من التدريب خلف عجلة القيادة .في حال اجتزت امتحان مهارات القيادة
الذي تشرف عليه مدرسة تدريب السائقين بنجاح ،ستظل نتائج االمتحان سارية حتى انتهاء صالحية رخصة المتدرب الخاصة بك .تُتاح قائمة
مدارس تدريب السائقين المرخصة على الموقع .IN.gov/BMV
يتعين عليك إجراء امتحان مهارات القيادة في فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في حالة حدوث أي من الحاالت التالية:
•انتهاء صالحية رخصة المتدرب الخاصة بك
•حصولك على درجة رسوب وهي نسبة  79بالمائة فأقل في أي جزء من دورة تعليم السائقين
•عدم مشاركة مدرسة تدريب السائقين الخاصة بك في برنامج اإلعفاء من اختبار مهارات القيادة الخاص بامتحان مهارات القيادة
مر أكثر من  180يو ًما على اجتيازك آخر امتحان لتقييم المعرفة ،فستحتاج إلى إعادة إجراء
إذا انتهت صالحية رخصة المتدرب الخاصة بك وقد ّ
امتحان تقييم المعرفة حتى يتم تجديد رخصة المتدرب .سيتم احتساب الفترة الزمنية التي تحمل فيها رخصة متدرب سارية (غير منتهية الصالحية أو
معلقة أو ملغاة) في فترة السريان المطلوبة البالغة  180يو ًما.

امتحان مهارات القيادة
لتحديد موعد إلجراء امتحان مهارات القيادة ،يرجى زيارة الموقع  IN.gov/BMVأو االتصال بمركز التواصل التابع لمكتب إدارة قيادة المركبات
اآللية على الرقم  .)888( 692-6841قد يتقرر إجراء امتحان مهارات القيادة قبل الموعد المحدد بما ال يتجاوز  14يو ًما وال يقل عن  48ساعة
عمل .ومع ذلك ،يمكنك تحديد موعد في أقرب وقت ممكن عن طريق زيارة فرع إصدار التراخيص .يتعين عليك توفير مركبتك الخاصة إلجراء
امتحان مهارات القيادة .ال توجد رسوم إلجراء امتحان مهارات القيادة الذي ينظمه مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية.
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يلزم إجراء امتحان مهارات القيادة الذي يقدمه الممتحِ ن التابع لمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية لمن يلي:
•السائق الحامل لرخصة متدرب في إنديانا ،ما لم يكمل هذا السائق برنامج تعليم السائقين المرخص من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ويمتلك
إعفاء من اختبار المهارات
•المقيمون الجدد بوالية إنديانا الذين يحملون رخصة قيادة غير ملغاة صدرت خارج الوالية لمدة تقل عن عام واحد أو الذين انتهت رخصة قيادتهم
خارج الوالية لمدة تزيد عن ثالث سنوات
•المقيمون الجدد بوالية إنديانا ممن يحملون رخصة قيادة من خارج الوالية
•المقيمون بوالية إنديانا ممن يحملون رخصة قيادة إنديانا منتهية الصالحية لمدة تزيد عن ثالث سنوات
•السائقون الذين لديهم قيود مفروضة من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية تتطلب إجراء اختبار
•السائقون الذين لديهم شكوى طبية في ملف لدى المكتب ،وقرر المكتب حاجتهم إلى إجراء تقييم لمهارات القيادة
•عندما توصي اللجنة الطبية في المكتب بتقييم المهارات ،قد يطلب المكتب من السائق اجتياز امتحان مهارات القيادة
•فرد عسكري في الخدمة الفعلية و/أو زوجته/زوجها و/أو أي من المعالين التابعين له ،إذا اقتضى األمر ،وانتهت رخصة قيادة إنديانا الخاصة به
منذ أكثر من ثالث سنوات وعاد من الخدمة لمدة تزيد عن  90يو ًما قبل موعد التجديد
•فرد عسكري مفصول من الخدمة يحمل رخصة قيادة من خارج الوالية يتجاوز انتهاء صالحيتها فترة التمديد البالغة  90يو ًما وانتهت صالحيتها
لمدة تزيد عن ثالث سنوات
ال يُسمح بوجود أي شخص بخالف الممتحن (الممتحنين) التابع للمكتب أو موظف آخر مخول من المكتب في مركبتك عند إجرائك امتحان مهارات
القيادة .يتعين أن تكون مركبتك مجهزة قانونيًا ومؤمنة وبحالة آمنة ونظيفة .كما يتعين عليك تقديم سجل المركبة الحالي قبل إجراء امتحان مهارات
القيادة .يتعين إلغاء تفعيل أي كاميرا داخلية قبل بدء االمتحان.
للممتحن التابع للمكتب السلطة التقديرية لرفض أي مركبة متقدمة إلجراء امتحان مهارات القيادة.
سيقوم الممتحن التابع للمكتب بطرح عدة أسئلة قبل بدء امتحان مهارات القيادة الخاص بك .ال تتمثل وظيفة الممتحن في تقديم تعليمات ،بل في تنظيم
امتحان نزيه وموضوعي بنا ًء على ما يالحظه .سيستخدم الممتحن التابع للمكتب نموذ ًجا معياريًا لتقييم قدرتك على تسيير المركبة بأمان.
عند إجراء امتحان مهارات القيادة ،سيتم تقييمك بنا ًء على المعايير التالية:
•القيادة في الحارة المرورية الصحيحة من خالل االلتزام بعالمات الطريق والنظر بعناية وإعطاء اإلشارات بشكل صحيح قبل تغيير الحارات
المرورية
•إتاحة مساحة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك
•التعامل بشكل مناسب عند تخطي سيارة أخرى وتجاوزها لك من خالل المحافظة على سرعتك وتوفير مساحة كافية للمرور
•التحكم بسرعتك وفقًا لحدود السرعة المعروضة وظروف حركة المرور المتغيرة
•مراقبة عادات القيادة الوقائية الجيدة
•االستماع للتعليمات ومراقبة التدفق المروري العام
•االقتراب من التقاطع بسرعة مناسبة واالنتباه للمركبات األخرى والتوقف التام عند الحاجة
•مهارات عكس المسار والرجوع بشكل صحيح للخروج من مكان انتظار المركبات
عند إجراء امتحان مهارات القيادة ،قد تؤثر اإلجراءات التالية في نتيجتك النهائية أو تتسبب في رسوبك بامتحان مهارات القيادة:
•عدم استخدام جهاز إذابة الصقيع أو المساحات عند الحاجة
•عدم استخدام مقود السيارة بكلتا يديك
•اختيار ترس/وضع السرعة (نقل الحركة) الخطأ
•اإلخفاق في إعطاء إشارة
•القيادة ببطء شديد أو التوقف دون داعٍ
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•القيادة بسرعة في أثناء عبور ممر المشاة أو أمام خط التوقف أو الفتة توقف
•اإلخفاق في االنعطاف من أو إلى الحارة الصحيحة
•اإلخفاق في التحقق من البقعة العمياء في السيارة
•تباطؤ السرعة عند تغيير الحارات
•عكس االتجاه بسرعة كبيرة
•ترك إشارة االنعطاف في وضع التشغيل بعد تغيير الحارة بشكل كامل
•القيادة بالقرب من المركبة الموجودة أمامك أو المركبة المتوقفة
يؤدي أي من اإلجراءات التالية إلى اإلخفاق التلقائي في اختبار مهارات القيادة:
•عدم االلتزام بإشارات إعطاء أولوية المرور ،أو التوقف ،أو القواعد الخاصة بالمناطق المدرسية ،أو عدم االنعطاف عند اإلشارة الحمراء
•عدم االلتزام بإشارة المرور
•االصطدام بحافة الرصيف عند صف
•قيادة السيارة نحو مركبة متوقفة
•عدم اتباع التعليمات
•عدم ارتداء حزام األمان
•عدم التصرف الجيد في ظروف القيادة الخطرة
•القيادة بسرعة
•القيادة بسرعة عالية بعض النظر عن الظروف المحيطة
•االنعطاف إلى أو استخدام حارة مرورية خاطئة
•المرور في منطقة محظورة أو عبور خط أصفر متواصل
•القيادة إلى اليسار في وسط الشارع
•القيادة على الخط األوسط بين الحارات المرورية
•القيادة بالقرب من المشاة أو الدراجات الهوائية
•اإلخفاق في الركن جانبًا والتوقف لسيارات الطوارئ أو الحافالت المدرسية
•التسبب في حادث خالل اختبار مهارات القيادة
•عدم إعطاء حق أولوية المرور
•عدم االلتزام بالقوانين المطلوبة المتعلقة بعبور السكك الحديدية

للممتحن التابع لمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية السلطة التقديرية للمتابعة أو الرفض بعد إخفاق أي سائق في امتحان مهارات القيادة.
في حال رسبت في امتحان مهارات القيادة ،يتعين عليك االنتظار لمدة  14يو ًما قبل إمكانية إعادة االمتحان .في حالة رسوبك في امتحان
مهارات القيادة الثالث بينما تحمل رخصة متدرب ،يجب عليك االنتظار لمدة شهرين من تاريخ آخر امتحان مهارات قيادة رسبت فيه قبل إجراء
االمتحان مرة أخرى.

المسؤولية المالية عن الضرر أو التلف
يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على رخصة متدرب أو رخصة تسيير تجريبية ممن تقل أعمارهم عن  18عا ًما أحد البالغين التالين ممن
يوقعون على بيان مؤكد أو تحت القسم بالمسؤولية المالية وج ًها لوجه في فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية .ترتيب األسبقية القانوني
( )IC 9-24-9-3هو:
1 .الوالد الذي يملك حق حضانة مقدم الطلب القاصر أو شخص ينوب عن الوالد المحتفظ بالحضانة يقوم هذا الوالد بتحديده
2 .الوالد الذي ال يملك حق حضانة (على النحو المحدد في  )IC 31-9-2-83مقدم الطلب القاصر أو شخص ينوب عن الوالد الذي ال يملك حق
الحضانة يقوم هذا الوالد بتحديده
3 .الوصي الذي يملك حق حضانة مقدم الطلب القاصر
4 .في حالة عدم وجود شخص من المذكورين من واحد ( )1إلى ثالثة ( ،)3يكون أي شخص بالغ يرغب في تحمل االلتزامات المفروضة
بموجب أحكام هذا الفصل (.)IC 9-24-9
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ً
مسؤول
يُقسم الشخص البالغ الذي وقّع بالتشارك على المسؤولية المالية أو يؤكد المسؤولية المالية عن مقدم الطلب القاصر ويوافق على أن يكون
ّ
بالتكافل والتضامن عن مقدم الطلب القاصر فيما يتعلق بجميع األضرار التي قد تنجم عن قيادة سيارة .ويجب على الشخص البالغ الذي وقع بالتشارك
سار لتحديد الهوية من قائمة مستندات إثبات الهوية إلى المكتب خالل تقديم القاصر لطلب الحصول على رخصة
على المسؤولية المالية تقديم نموذج ٍ
متدرب أو رخصة قيادة .إذا رغب الشخص الذي وقّع بالتشارك على المسؤولية المالية ،في أي وقت وألي سبب من األسباب ،في سحب المسؤولية
المالية عن القاصر ،يمكن للشخص البالغ أن يُقدّم نموذج الوالية  – 55834طلب خطي بإلغاء المسؤولية المالية ،وهو متاح على الموقع اإللكتروني
لمكتب إدارة قيادة المركبات اآلمنة .وفي حالة تقديم طلب خطي بسحب المسؤولية المالية ،فيتم إلغاء رخصة المتدرب أو رخصة القيادة للقاصر
].[(IC 9-24-9-4(b
ال يلزم توقيع الشخص البالغ على طلب القاصر للحصول على رخصة قيادة أو رخصة متدرب إذا كان عمر مقدم الطلب أقل من  18عا ًما ،ويمكنه
تقديم دليل على أنه تحت رعاية وإشراف دائرة خدمات الطفل ( .)DCSإذا كان مقدم الطلب لدى دائرة خدمات الطفل يرغب في الحصول على
رخصة قيادة أو رخصة متدرب ،يجب عليه أيضًا تقديم إثبات بوليصة التأمين على المركبات التي تستوفي معايير المسؤولية األدنى المنصوص عليها
في قانون والية إنديانا .يتناول الفصل الخامس من هذا الدليل اشتراطات التأمين والعقوبات المفروضة على قيادة سيارة دون تأمين بمزيد من التفصيل.

تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة
هناك نوعان من رخصة القيادة التي يمكنك تقديم طلب للحصول عليها :رخصة تسيير أو رخصة قيادة تجارية.
•إذا كان عمرك أقل من  21عا ًما ،فعندئ ٍذ سيتم اعتبار رخصة التسيير رخصة قيادة "تجريبية" .ترد معلومات إضافية عن رخص القيادة التجريبية
في الصفحة .9
•يجب أال يقل عمرك عن  18عا ًما للتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة تجارية و 21عا ًما للحصول على رخصة قيادة تجارية مع التصاريح
الخاصة بالركاب و/أو المواد الخطرة.
وفيما يلي وصف موجز لكل نوع من أنواع رخصة القيادة والمتطلبات والتصاريح والقيود المختلفة .ويتم أيضًا تناول كل موضوع بمزيد من التفصيل
في هذا الفصل وفي الفصل الثاني.

تقديم طلب الحصول على رخصة تسيير
يمكنك ،بصفة عامة ،التقدم بطلب الحصول على رخصة تسيير في أي فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية .وللحصول على رخصة
قيادة ،يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:
•تستوفي متطلبات سن الحصول على رخصة قيادة التي ترد الحقًا في هذا الفصل
•أن تكون بحوزتك رخصة متدرب سارية في والية إنديانا لفترة من الوقت سترد الحقًا في هذا الفصل ،ما لم تكن تمتلك حاليًا رخصة غير منتهية
من والية قضائية أخرى
•تقديم المستندات الموضحة في الملحق "أ" إلثبات هويتك ووضعك القانوني ورقم الضمان االجتماعي (ما لم تكن مواطنًا أجنبيًا ،وهو ما قد
يتطلب مستندات بديلة) وتصريح إقامة في إنديانا
•اجتياز اختبار حاسة البصر االعتيادي
•اجتياز امتحان تقييم المعرفة الخاص برخصة القيادة التي ترغب في الحصول عليها
ً
مؤهل للحصول على إعفاء من اختبار مهارات القيادة
•اجتياز اختبار مهارات القيادة مع الممتحن التابع لمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ،ما لم تكن

بلوغ سن الحصول على رخصة تسيير ومتطلبات الخبرة
لتقديم طلب الحصول على رخصة تسيير:
•يجب أال يقل سنك عن  16عا ًما و 90يو ًما مع استكمال برنامج تدريب السائقين المرخص لدى مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
•يجب أال يقل سنك عن  16عا ًما و 270يو ًما دون استكمال برنامج تدريب السائقين المرخص من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
•يجب أن تكون بحوزتك رخصة متدرب سارية (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) في إنديانا لمدة ال تقل عن  180يو ًما

•يجب أال يقل سنك عن  18عا ًما مع وجود إعاقة موثّقة وتكون قد أتممت تدريب إعادة تأهيل السائقين المقدم من أخصائي معتمد في إعادة تأهيل
السائقين ومعترف به من مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
إذا كنت تتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة وال يقل سنك عن  18عا ًما ،يجب عليك إتمام  50ساعة على األقل في ممارسة القيادة الخاضعة
لإلشراف مع:
•سائق مرخص يمتلك امتيازات قيادة (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) وال يقل سنه عن  25عا ًما
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•أو زوجتك/زوجك الذي ال يقل سنه عن  21عا ًما ويمتلك امتيازات قيادة سارية
في كلتا الحالتين ،يجب إتمام ما ال يقل عن  10ساعات من ممارسة القيادة الخاضعة لإلشراف في المساء ما لم تكن لديك قيود تتعلق بالقيادة في
النهار فقط (القيد  )Gفي رخصة المتدرب الخاصة بك .إذا كانت هناك قيود للقيادة خالل النهار فقط مفروضة على رخصة المتدرب الخاصة بك،
يجب عليك إكمال  50ساعة من ممارسة القيادة الخاضعة لإلشراف.
يجب عليك في وقت تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة أن تُقدّم نموذج الوالية  54706المكتمل – سجل ممارسة القيادة الخاضعة لإلشراف
يبرز إثبات ممارسة القيادة لمدة  50ساعة .وإذا لزم األمر ،يمكن استخدام سجالت متعددة لتسجيل الساعات المطلوبة .يجب أن يوقع على السجل
أحد الوالدين أو الوصي القانوني إذا كان سن مقدم الطلب أقل من  18عا ًما.

مدة سريان رخصة التسيير
تسري رخصة التسيير هذه لمدة:
•ست سنوات إذا كان سنك أقل من  75عا ًما
•ثالث سنوات إذا كان سنك من  75إلى  84عا ًما
•سنتين إذا كان سنك ال يقل عن  85عا ًما
قد ال تعكس رخصة التسيير فترات السريان االعتيادية لما يلي:
•المقيمون المؤقتون بصفة قانونية

شروط القيادة التجريبية
إذا كنت تتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة تجريبية ولم تبلغ سن  18عا ًما ،يجب عليك إتمام  50ساعة على األقل في ممارسة القيادة
الخاضعة لإلشراف مع:
•سائق مرخص يتمتع بامتيازات قيادة (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) سارية وال يقل سنه عن  25عا ًما ،وتربطه بك قرابة دم أو زواج
أو وضع قانوني
•أو زوجتك/زوجك الذي ال يقل سنه عن  21عا ًما ويمتلك امتيازات قيادة سارية
•أو شخص يتمتع بامتيازات قيادة سارية ويحمل رخصة مدرب في مدرسة للتدريب على قيادة السيارات ويعمل تحت إشراف مدرسة للتدريب
على قيادة السيارات
•أو شخص معتمد كاختصاصي في إعادة تأهيل السائقين ومعترف به من قِبل مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ويعمل من خالل أحد برامج
إعادة تأهيل السائقين

مدة سريان رخصة القيادة التجريبية
إذا كان سنك أقل من  21عا ًما عند حصولك على رخصة القيادة ،فسيتم اعتبار رخصة القيادة التجريبية حتى تبلغ سن  21عا ًما .تسري رخصة
القيادة التجريبية حتى بلوغك سن  21عا ًما و 30يو ًما .ال يجوز لك تجديد رخصة القيادة التجريبية حتى تبلغ سن  21عا ًما ويوم واحد.

القيود المفروضة على رخصة القيادة التجريبية
سا في مقعد
ال يجوز لك القيادة مع ركاب خالل فترة  180يو ًما األولى بعد الحصول على رخصة القيادة التجريبية إال إذا كان أحد األفراد التالين جال ً
الراكب األمامي بسيارتك:
•شخص مرخص له يمتلك امتيازات قيادة (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) ويبلغ سنه  25عا ًما أو أكبر
•أو زوجتك/زوجك الذي يتمتع بامتيازات قيادة سارية ويبلغ من العمر  21عا ًما أو أكبر
•أو شخص يحمل رخصة مدرب في مدرسة للتدريب على قيادة السيارات
ومع ذلك ،يمكنك قيادة سيارتك مع طفلك أو ربيب أو شقيق أو أخ غير شقيق أو شقيق ألب أو ألم أو زوجة/زوج دون مرافقة شخص آخر وذلك
خالل أول  180يو ًما تلي الحصول على رخصة القيادة التجريبية.

القيود المفروضة على وقت رخصة القيادة التجريبية
ال يجوز لك القيادة بين الساعة  10مسا ًء و 5صبا ًحا في أول  180يو ًما بعد الحصول على رخصة القيادة التجريبية.
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وبعد حصولك على رخصة القيادة التجريبية لمدة  180يو ًما ،ال يجوز لك القيادة خالل الساعات التالية:
•بعد الساعة  11مسا ًء من األحد إلى الخميس.
•قبل الساعة  5صبا ًحا من االثنين إلى الجمعة.
•بين الساعة  1صبا ًحا و 5صبا ًحا في يومي السبت واألحد.
يمكنك القيادة خالل الفترات الموضحة أعاله في حالة مشاركتك أو ذهابك أو عودتك مما يلي:
•عمل مشروع قانونيًا
•نشاط مرخص له من المدرسة
•مناسبة دينية
•إذا كنت برفقة شخص يتمتع بامتيازات قيادة سارية (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) وال يقل عمره عن  25عا ًما أو زوجتك/زوجك الذي يتمتع
بامتيازات قيادة سارية وال يقل عمره عن  21عا ًما

رخصة القيادة التجريبية – حظر استخدام أجهزة االتصاالت
يحظر قانون إنديانا على حاملي رخصة القيادة التجريبية قيادة السيارة في أثناء استخدام أي أجهزة اتصاالت ،مثل الهاتف الالسلكي أو المساعد الرقمي
الشخصي أو جهاز النداء اآللي "بيجر" أو جهاز المراسلة النصية ،ما لم يتم استخدام الجهاز إلجراء مكالمة طوارئ إلى الرقم .911

التسرب من التعليم أو التعرض للفصل المؤقت أو الطرد من المدرسة
يشترط قانون إنديانا أن يُعلّق مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية امتيازات قيادة السيارات للحدث لدى وصول إخطار من مدير أو مسؤول مدرسة الحدث
ألي من األسباب التالية:
تعرض الحدث للطرد أو االستبعاد أو الفصل المؤقت الثاني أو الالحق من المدرسة خالل سنة دراسية واحدة
• َّ
•أو ثبت أن الحدث يتغيب باستمرار عن المدرسة
•أو انقطع الحدث عن الدراسة

تجديد رخصة القيادة التجريبية إلى رخصة تسيير غير ُمقيّدة
عند تجديدك لرخصة القيادة التجريبية بعد بلوغك سن  21عا ًما ،ستتلقى رخصة تسيير غير ُمقيّدة .تلغي رخصة التسيير غير ال ُمقيّدة القيود المحددة
سابقًا في هذا القسم والتي يتم فرضها على حاملي رخصة القيادة التجريبية .ينبغي أن يكون حاملو رخص التسيير غير ال ُمقيّدة على دراية دائ ًما بالقيود
والمحظورات الخاصة بالسالمة العامة والتي تنطبق على جميع مشغلي المركبات بغض النظر عن نوع رخصته الواردة في الصفحة .11

رخصة المتدرب التجارية ورخصة القيادة التجارية
يجب أال يقل عمرك عن  18عا ًما للتقدم بطلب الحصول على رخصة المتدرب التجارية ( )CLPأو رخصة القيادة التجارية ( .)CDLويمكن للسائقين
الذين تقل أعمارهم عن  21عا ًما تسيير مركبة تجارية ألغراض التجارة داخل الوالية فقط ،وال يحق لهم التقدم بطلب الحصول على التصاريح الخاصة
بالركاب أو الحافالت الدراسية أو المواد الخطرة.
المطولة التي تتجاوز
تسمح رخصة القيادة التجارية في إنديانا لحاملها بتسيير المركبات التجارية أو مجموعة من المركبات ،مثل شاحنات النقل
ّ
صا أو أكثر ،بما في ذلك السائق،
تصنيفات وزن المركبة اإلجمالي المعلن عنه لها  26,000رطل ،والسيارات المصممة أو المستخدمة لنقل  16شخ ً
والمركبات المستخدمة في نقل المواد الخطرة شريطة أن يمتلك حامل الرخصة فئة مناسبة وتصريح (تصاريح) بشأن رخصته.
Íيمكنك االطالع على المزيد من المعلومات عن الحصول على رخصة متدرب تجارية أو رخصة قيادة تجارية على الموقع IN.gov/BMV
أو بزيارة أي فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية.
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أوراق اعتماد دون صور
تتاح رخص المتدرب ورخص القيادة دون صور ألسباب طبية ودينية .وتتاح بطاقات هوية دون صور ألسباب دينية فقط .يمكنك الرجوع إلى
 IN.gov/BMVللوثائق المحددة الالزمة للحصول على أوراق اعتماد دون صور تالئم احتياجاتك .وإللغاء اإلعفاء عن الصورة ،يجب عليك زيارة
أحد فروع مكتب السيارات اآللية في إنديانا اللتقاط صورة لك لتجديد أو تعديل أوراق اعتمادك.

استالم أوراق اعتمادك عبر البريد
يتم إرسال أوراق االعتماد الدائمة لك من موقع مركزي آمن بعد التقدم بطلب للحصول على أوراق اعتماد جديدة أو حديثة أو ُمعدّلة أو بديلة.
يتم إرسال أوراق اعتمادك إلى العنوان البريدي المسجل لدى مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية وستصل إلى عنوانك البريدي في غضون
 14يو ًما تقويميًا.
يرجى العلم بأن الوثائق لن يتم إرسالها إال من خالل البريد إلى العنوان المسجل في ملف لدى مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ولن تتم إعادة توجيهه.
إذا كنت قد غيّرت عنوان بريدك لدى خدمة بريد الواليات المتحدة بشكل مؤقت أو دائم ،يجب عليك تحديث عنوانك لدى مكتب إدارة قيادة المركبات
اآللية في إنديانا .وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى منع تسليم أوراق االعتماد الخاصة بك .ويمكنك تحديث عنوانك لدى مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
في أي فرع للمكتب  ،IN.gov/BMVأو في وحدة مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية كونيكت كيوسك (.)BMV Connect kiosk

القيود والمحظورات الخاصة بالسالمة العامة

أحزمة األمان
يشترط قانون إنديانا على جميع ركاب السيارة المزودة بحزام أمان ،وهو عبارة عن جهاز قياسي ثبّتته الشركة ال ُمصنّعة ،ارتداء حزام األمان في
وقت تحرك السيارة.

حظر استخدام أجهزة االتصاالت
فيما يتعلق بحاملي الرخصة غير التجريبية ،ال يجوز ألي شخص استخدام جهاز االتصاالت في كتابة أو إرسال أو قراءة رسالة نصية أو رسالة
بريد إلكتروني خالل تسيير مركبة متحركة ما لم يتم استخدام الجهاز باالقتران مع تقنية تعمل دون استخدام اليدين أو الصوت ،أو ما لم يتم استخدام
الجهاز إلجراء مكالمة طوارئ إلى الرقم .911
ُعرف قانون إنديانا جهاز االتصاالت بأنه جهاز إلكتروني أو رقمي ،مثل الهاتف الالسلكي أو المساعد الرقمي الشخصي أو جهاز النداء اآللي
وي ّ
"بيجر" أو جهاز المراسلة النصية .وال يتضمن هذا التعريف معدات راديو النطاق الترددي المدني التي يقوم بتشغيلها شخص يحمل رخصة مشغل
راديو النطاق الترددي المدني من هيئة االتصاالت الفيدرالية أو نظام االتصاالت المثبت في سيارة تجارية تزن أكثر من  10,000رطل .قد تُقيم
النقاط في سجل السائق الخاص بك عند استخدام جهاز اتصاالت أثناء تشغيل السيارة.
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القيود والتصاريح

القيود والتصاريح
قد يتم فرض قيود وتصاريح على أوراق االعتماد لمجموعة متنوعة من األسباب .وتظهر في الزاوية اليسرى السفلية من أوراق االعتماد الخاصة بك ويرد
وصف لها في الجزء الخلفي من أوراق االعتماد .يمكن االطالع على معلومات إضافية عن القيود والتصاريح المحددة على الموقع .IN.gov/BMV
تمثل نتيجة فحص البصر القيود األكثر شيوعًا .فيما يلي بعض القيود الشائعة المفروضة على رخص المتدربين ورخصة القيادة بسبب البصر:
•القيد "ب" :النظارات أو العدسات الالصقة الالزمة عند القيادة
•القيد "و" :مرايا الرؤية الخلفية الخارجية الالزمة عند القيادة
•القيد "ز" :القيادة خالل النهار فقط
القيود المفروضة على السائقين الذين يستطيعون القراءة دون نظارات
ال توجد حدة اإلبصار لكلتا العينين  20/20إلى 20/40
 Fحدة اإلبصار إلحدى العينين  20/20إلى  20/40والعين األخرى  20/50حتى العمى
القيود المفروضة على السائقين الذين يقرؤون باستخدام النظارات
 BFحدة اإلبصار إلحدى العينين  20/20إلى  20/40والعين األخرى  20/50حتى العمى
 Bحدة اإلبصار لكلتا العينين 20/40
 BFGحدة اإلبصار إلحدى العينين  50/20والعين األخرى  20/70حتى العمى
 BFGحدة اإلبصار لكلتا العينين 20/70

تتضمن القيود األخرى ما يلي:
قيود رخصة القيادة األساسية
B

النظارات أو العدسات الالصقة

 Cأدوات المساعدة اآللية أو المعدات التكيفية
 Dاألطراف الصناعية
F

مرآة الرؤية الخلفية الخارجية

 Gالقيادة خالل النهار فقط
 Hالدراجات النارية ذات الثالث عجالت فقط
J

قيود محددة

S

الدراجات النارية ذات العربة الجانبية فقط

2

شرط المخالفات المتكررة لقواعد المرور ()HTV

3

اإلعفاء من الصور

5

الشرط :العمل في ظل ظروف محددة

6

جهاز التعشيق

7

اإلعفاء من ارتداء حزام األمان

8

الحالة الطبية

9

اإلقامة القانونية المؤقتة
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مصادقات رخصة القيادة األساسية
L

الدراجات النارية

2

التأجير – للسيارات غير التجارية

قيود بطاقة الهوية
B

الدراجات المسيرة بمحرك ب

قيود الهوية
3

اإلعفاء من الصور

7

اإلعفاء من ارتداء حزام األمان

القيود المفروضة على أوراق االعتماد لذوي االحتياجات الخاصة
يقرر الممتحنون التابعون لمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ما إذا كانوا سيصدرون رخصة قيادة بالقيود المفروضة على شخص ذي إعاقة تؤثر في
تسييره الطبيعي لسيارة مجهزة بشكل قياسي أم ال .وقد تحدد رخصة القيادة ال ُمقيّدة معدات معينة يحتاج إليها السائق خالل تسيير المركبة أو القيود
األخرى المفروضة لتلبية االحتياجات المحددة للشخص.

رخصة متدرب على قيادة دراجة نارية
تتيح رخصة المتدرب على قيادة الدراجة النارية للمقيمين في والية إنديانا ممارسة قيادة دراجة نارية أو دراجة هوائية ُمسيّرة بمحرك – الفئة "أ"
( )MDC – Class Aقبل التقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة دراجة نارية .يمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة متدرب على قيادة
دراجة نارية في أي فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية .للحصول على رخصة متدرب على قيادة دراجة نارية ،يجب عليك:
ً
حامل لرخصة قيادة سارية في والية إنديانا
•أن تكون
•اجتياز امتحان تقييم المعرفة بنا ًء على دليل المستخدم الخاص بمشغل الدراجة النارية

امتيازات القيادة الخاصة برخصة المتدرب على قيادة دراجة نارية
إذا كنت تحمل رخصة متدرب على قيادة الدراجات النارية واخترت تسيير دراجة نارية أو دراجة هوائية ُمسيّرة بمحرك – الفئة "أ" ،يجب عليك
ارتداء خوذة عند تسييرك للمركبة وال يجوز لك قيادتها إال دون ركاب خالل فترة نصف ساعة قبل شروق الشمس ،ونصف ساعة بعد غروبها.

مدة سريان رخصة متدرب على قيادة دراجة نارية
تسري رخصة متدرب على قيادة دراجة نارية لمدة عام واحد من تاريخ اإلصدار .ويجوز تجديد رخصة المتدرب على قيادة دراجة نارية مرة واحدة
سنويًا .إذا لم تحصل على تصريح قيادة دراجة نارية قبل انتهاء سريان الرخصة المجددة ،يجب عليك االنتظار لمدة سنة لتتقدم مجددًا بطلب الحصول
على رخصة متدرب على قيادة دراجة نارية جديدة أو يجب عليك إتمام دورة السالمة في أثناء قيادة الدراجات النارية بنجاح مع مقدم خدمة معتمد
لبرنامج القيادة اآلمنة ( )Ride Safeفي إنديانا .يمكن االطالع على قائمة مقدمي الخدمات المعتمدين على موقع .RideSafeIndiana.com

تصريح قيادة دراجة نارية
قد يتم إصدار تصريح قيادة دراجة نارية للمقيمين في إنديانا ممن يحملون رخصة قيادة سارية في إنديانا .إذا كنت تحصل على رخصة قيادة في
إنديانا للمرة األولى ،يمكنك الحصول على تصريح قيادة دراجة نارية في الوقت نفسه ،وذلك شريطة أن يكون عمرك  16عا ًما و 90يو ًما أو أكبر
وأن تكون أكملت دورة السالمة في قيادة الدراجات النارية.
وللحصول على تصريح قيادة دراجة نارية ،يجب على السائقين من جميع األعمار إتمام دورة تدريبية عن السالمة في قيادة الدراجات النارية بنجاح
مع مقدم خدمة معتمد لبرنامج القيادة اآلمنة ( )Ride Safeفي إنديانا أو اجتياز امتحانَي المعرفة بقيادة الدراجات النارية ومهارات القيادة.
يمكن للمقيمين الجدد في والية إنديانا ممن يحملون تصري ًحا ساريًا لقيادة الدراجات النارية أو رخصة تسيير سارية للدراجات النارية من والية أخرى
إضافة تصريح قيادة الدراجات النارية إلى رخصة قيادة سارية في والية إنديانا بعد اجتياز امتحان تقييم المعرفة الخاص بالدراجات النارية.
يسري تصريح قيادة الدراجات النارية في والية إنديانا لمدة سريان رخصة القيادة نفسها في إنديانا .يمكنك تجديد رخصة القيادة الخاصة بك بتصريح
قيادة الدراجات النارية في أي فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في إنديانا أو عبر اإلنترنت قبل عامين من انتهاء الرخصة .إذا كنت
تحمل حاليًا رخصة قيادة غير منتهية مع تصريح قيادة الدراجات النارية ،فلن يُطلب منك دفع رسوم التصريح عند تجديد رخصتك.
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ويشجعك مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية في إنديانا بشدة على المشاركة في دورة تدريبية عن السالمة في قيادة الدراجات النارية والتي ينظمها أحد
مقدمي برنامج القيادة اآلمنة ( )Ride Safeفي إنديانا .لمزيد من المعلومات عن كيفية الحصول على تصريح قيادة دراجة نارية أو الدورات التدريبية
عن السالمة في قيادة الدراجات النارية أو امتحان مهارات القيادة ،يرجى زيارة موقع .RideSafeIndiana.com

الدراجات المسيرة بمحرك ()MDC

الدراجات المسيرة بمحرك من الفئة (ب) – وصف المركبة وكيفية تشغيلها
يحدد قانون إنديانا المركبة بأنها دراجة مسيرة بمحرك من الفئة (ب) إذا:
•كان بها مقعد أو حامل للراكب في أثناء القيادة
•تم تصميمها للتحرك على ما ال يزيد عن ثالث عجالت مالمسة لألرض
•توافقت مع قوانين الوالية المعمول بها والشروط االتحادية لمعدات المركبات اآللية
•لها سعة أسطوانة ال يزيد حجمها عن  50سم مكعب
•تم تسجيلها كدراجة مسيرة بمحرك أو دراجة مسيرة بمحرك من الفئة (ب)
يمكنك التقدم بطلب للحصول على مصادقة الدراجة المسيرة بمحرك من على بطاقة الهوية الخاصة بك إذا اجتزت امتحان تقييم المعرفة الخاص
بالدراجات المسيرة بمحرك بنجاح .ستتم إضافة مصادقة الدراجة المسيرة بمحرك من على بطاقة الهوية الخاصة بك أثناء عملية إصدار البطاقة
التالية .ال تحتاج إلى مصادقة الدراجة المسيرة بمحرك إذا كنت تحمل رخصة قيادة إنديانا أو تصريح متعلم سارية (غير منتهية الصالحية أو مسحوبة
أو ملغاة).
تنطبق القيود التالية على تشغيل الدراجة المسيرة بمحرك:
•يجب أال يقل عمرك عن  15عا ًما
•يجب ارتداء خوذة إذا كان عمرك أقل من  18عا ًما
•يجب ارتداء نظارات واقية أو أقنعة شفافة واقية للوجه إذا كان عمرك أقل من  18عا ًما
ق في كل جانب)
•يجب أن تجلس على مقعد الدراجة وأنت منفرج الساقين (وض ُع سا ٍ
•يجب أن تكون المصابيح األمامية مضاءة في أثناء التشغيل
•ال يتم حمل حزمة في اليد
•يجب قيادة الدراجة بالقرب من الحافة اليمنى للطريق ما لم تمر مركبة أخرى أو تستعد لالتجاه إلى اليسار
•يجب قيادة الدراجة بسرعة ال تتجاوز ً 35
ميل في الساعة
•يجب أال تحمل ركابًا معك
•يجب عدم القيادة على طريق سريع أو على الرصيف

للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج القيادة اآلمنة ( )Ride Safeفي إنديانا ،تفضل بزيارة
14
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حرك
دراجة ب ُم ّ

بمحرك
تسيير دراجة
ّ
ُعرف قانون إنديانا المركبة بأنها دراجة بمحرك إذا كانت مركبة ذات ثالث عجالت يركب فيها السائق والراكب في منطقة جلوس مغلقة كليًا أو جزئيًا
ي ّ
ومزودة بما يلي:
ّ
•قفص حماية أو حلقة دحرجة
•أحزمة أمان لكل راكب
•منع انغالق المكابح
•وهو مصمم ليتم التحكم به من خالل عجلة قيادة ودواسات
يجوز لك تسيير دراجة بمحرك على طرق والية إنديانا إذا كنت تمتلك رخصة قيادة سارية (غير منتهية أو ُمعلّقة أو ملغاة) في والية إنديانا .ال يلزم
الحصول على رخصة متدرب أو تصريح قيادة الدراجات النارية.
تنطبق القيود التالية على تسيير دراجة بمحرك:
•يجب تسييرها في وضعية الجلوس
•ال يتم حمل حزمة في اليد
•ال يجوز تسيير أكثر من دراجة بمحرك في حارة مرورية واحدة
•يجب على السائق والركاب ارتداء حزام األمان
•ال يجوز استخدامها لغرض اختبار مهارات القيادة للحصول على رخصة تسيير

التصريح الخاص بالتأجير
يقدم التصريح الخاص بالتأجير امتيازات لحامل أوراق االعتماد بتسيير مركبة تكون:
• ُمسجّلة كمركبة يبلغ وزنها اإلجمالي  16,000رطل على األقل ،على أال يزيد وزنها عن  26,000رطل ،ويتم تسييرها بغرض نقل
الممتلكات بمقابل
•أو مصممة لنقل أقل من  16راكبًا ،بما في ذلك السائق ،ويتم تسييرها بغرض نقل الركاب بمقابل.
ال يسمح تصريح التأجير لحامل أوراق االعتماد بتسيير مركبة تجارية .يجب على المقيمين في إنديانا ممن يحملون رخصة قيادة تجارية ويرغبون
في تسيير مركبة "لإليجار" (مثل التسيير كخدمة سيارات ليموزين أو سائق سيارة أجرة أو مشاركة المركبات) اجتياز امتحان تقييم المعرفة الخاصة
بالتأجير والتقدم بطلب للحصول على تصريح للتأجير.
ويمكن إصدار تصريح للتأجير للمقيمين في إنديانا لمن ال تقل أعمارهم عن  18عا ًما ومن يحملون رخصة قيادة سارية في إنديانا لمدة ال تقل عن
عام .للحصول على رخصة تسيير بتصريح للتأجير ،يجب عليك اجتياز كل من امتحان تقييم المعرفة الخاص بالتسيير وامتحان تقييم المعرفة الخاص
بالتأجير .إذا كنت تمتلك حاليًا رخصة تسيير غير منتهية ،فلن تحتاج إال الجتياز االمتحان الخاص بالتأجير.
يجوز للمقيمين الجدد في إنديانا ممن ال تقل أعمارهم عن  18عا ًما ويحملون رخصة تسيير أو سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب أو رخصة
قيادة تجارية مع تصريح خاص بالتأجير من والية أخرى إضافة تصريح خاص بالتأجير إلى رخصة قيادة إنديانا بعد اجتياز امتحان تقييم المعرفة
الخاصة بالتأجير.
اعتبارا من  1يناير  ،2017سيتم تحويل نوع رخصة جميع مقدمي الطلبات الذين يحملون حاليًا رخصة سائق نقل عام للركاب أو سائق خاص
ً
غير منتهية إلى رخصة تسيير مع تصريح خاص بالتأجير خالل معاملة االعتماد التالية .ال توجد متطلبات خاصة باالمتحان ويتم اإلعفاء من رسوم
التصريح الخاص بالتأجير خالل معاملتك .إذا لم تكن لديك حاليًا رخصة قيادة سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب في إنديانا ،فسيتم تطبيق جميع
االختبارات والرسوم المعمول بها.
يسري التصريح الخاص بالتأجير في والية إنديانا لمدة سريان رخصة القيادة نفسها في إنديانا .يمكنك تجديد رخصة التسيير الخاصة بك بالتصريح
الخاص بالتأجير في أي فرع من فروع المركبات اآللية في إنديانا أو عبر اإلنترنت قبل عام من انتهاء الرخصة.
ال يشترط مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية تقديم تقرير فحص طبي من أجل إصدار رخصة تسيير مع تصريح خاص بالتأجير .إذا كانت لديك أي
أسئلة عما إذا كانت المركبة التي تقوم بتسييرها تتطلب تقرير فحص طبي كامل ،فتواصل مع دائرة النقل في إنديانا.
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عرف الحافلة المخصصة لإليجار بأنها حافلة تُستخدم لنقل الركاب بمقابل أو يتم تسييرها نظير أجر.
ت ُ َّ
ال يتم اعتبار المركبات التالية وسائل نقل بمقابل:
•تسيير مركبة خدمات طبية
•نقل سيارة رحالت قبل إجراء أول عملية بيع بالتجزئة لسيارة الرحالت عندما:
»ال يزيد الوزن اإلجمالي لسيارة الرحالت عن  26,000رطل
»أو ال يزيد الوزن اإلجمالي لسيارة الرحالت والسيارة القاطرة عن  26,000رطل ،بما في ذلك الوزن اإلجمالي لسيارة الرحالت
المقطورة ،وال يزيد وزن سيارة الرحالت المقطورة عن  10,000رطل
•تسيير مركبة مسجلة بوزن إجمالي يقل عن  16,000رطل وتُستخدم لنقل الممتلكات بمقابل

رخص سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب
إذا كنت ترغب في االحتفاظ برخصة سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب في إنديانا بعد انتهاء سريانها أو اقتراب ذلك ،يتعين عليك التقدم بطلب
للحصول على رخصة تسيير بتصريح خاص بالتأجير .ال يجوز استبدال رخصة سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب أو تعديلها أو تجديدها عبر
اإلنترنت .يجب عليك زيارة فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية للتحويل إلى رخصة تسيير بتصريح خاص بالتأجير .وبما أنه يلزمك زيارة
فرع مكتب إدارة قيادة المركبات لتغيير نوع (أنواع) الرخصة ،فإن المكتب يشجعك على التحديث إلى أوراق اعتماد متوافقة مع الهوية الفعلية خالل
زيارتك .للحصول على قائمة كاملة بالمستندات المطلوبة للحصول على أوراق اعتماد متوافقة مع المعرف الحقيقي ،راجع الملحق أ (ص  )66من
هذا الدليل أو قم بزيارة موقع  .REALID.IN.govإذا كانت لديك أسئلة عن جمع مستنداتك ،يمكنك االتصال بـ  Indiana BMVعلى الرقم
المجاني  888-692-6841للتحدث مع ممثل خدمة العمالء ،أو تفضل بزيارة أي فرع للحصول على المساعدة .ال توجد تكلفة إضافية.
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التبرع باألعضاء
إذا اخترت التبرع بأحد أعضائك ،فستتم طباعة قلب صغير في مقدمة
أوراق اعتمادك.
ُفصح األفراد الذين
بموجب قانون اختيار المانحين في والية إنديانا ،قد ي ِ
تبلغ أعمارهم  18عا ًما أو أكثر عن نيتهم في التبرع بأعضائهم وال
يمكن ألفراد أسرتهم إغفال نيتهم وقت الوفاة .يجوز لألشخاص الذين
تقل أعمارهم عن  18عا ًما اإلفصاح عن نيتهم مع تقديم إذن من أحد
الوالدين أو الوصي القانوني بحيث يتعين عليه تقديم موافقة على التبرع
حال وفاة القاصر.
لمزيد من المعلومات عن التبرع باألعضاء ،يرجى زيارة الموقع
https://www.donatelifeindiana.org/

شارة العسكريين بالخدمة الفعلية وقدامى المحاربين
إذا كنت في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة األمريكية ،يمكنك اختيار
وضع شارة العسكريين بالخدمة الفعلية على أوراق اعتمادك .للحصول
على الشارة ،يتعين عليك زيارة فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
لتقديم بطاقة الوصول المشترك ( )CACالحالية الخاصة بك في أثناء
إصدارك الجديد أو طلب التجديد.
إذا كنت من قدامى المحاربين بالقوات المسلحة األمريكية ،يمكنك
اختيار وضع شارة قدامى المحاربين على أوراق اعتمادك (بشرط عدم
فصلك من الخدمة بشكل غير مشرف) .للحصول على الشارة ،يتعين
عليك تقديم نموذج  DD214الصادر من وزارة الدفاع األمريكية التي
تتحقق من مسألة فصلك من الخدمة من عدمه .إذا كنت الزوج/الزوجة
الباقية على قيد الحياة ألحد قدامى المحاربين ،يمكنك اختيار وضع
شارة على أوراق اعتمادك.

الزوارق

تسيير زورق
يشترط قانون إنديانا على سائق الزورق الذي يعمل بمحرك بقوة أكثر من  10أحصنة الحصول على رخصة قيادة سارية.
إذا كنت تبلغ من العمر  15عا ًما أو أكثر وال تحمل رخصة قيادة ،فال يجوز لك تسيير زورق إال بعد إتمام دورة التدريب على تسيير القارب بنجاح والمعتمدة
من إدارة الموارد الطبيعية في إنديانا.
ويتعين أن تمتلك بطاقة هوية سارية في والية إنديانا في جميع األوقات في أثناء تسيير الزورق .اتصل بإدارة الموارد الطبيعية في إنديانا للحصول على مزيد
من المعلومات عن دورات التدريب المعتمدة بشأن تسيير القوارب.
إذا كان سنك أقل من  15عا ًما ،فال يجوز لك تسيير زورق يعمل بمحرك تزيد قوته عن  10أحصنة.
في حال تعليق رخصة قيادتك ،ال يجوز لك تسيير الزورق .في حال تسييرك للزورق على نحو متهور أو كنت تحت تأثير المخدرات أو تخرق قوانين
الزوارق الخاصة ،قد تكون لديك نقاط تم تقييمها ضدك في سجل القيادة الخاص بك.
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في المياه الحدودية إلنديانا ،يُطلب من المقيمين في إنديانا الذين يسيّرون الزوارق حمل رخصة قيادة بإنديانا .وال يُطلب من المقيمين بواليات أخرى
حمل رخصة القيادة إال في حال تسيير زورق في خليج أو نهر أو مجرى مائي في والية إنديانا.

الفتات انتظار ال َمركبات
تتيح الفتة انتظار ال َمركبات لحاملها استخدام أماكن انتظار المركبات المخصصة لألفراد ذوي اإلعاقة .الالفتات متاحة لألفراد ذوي اإلعاقة الدائمة
أو المؤقتة وكذلك األفراد الذين صدرت لهم لوحة مركبات قدامى المحاربين ( )DHVمن ذوي اإلعاقة أو المؤهلين للحصول عليها .كما يجوز ألي
شركة مخولة من الوالية أو من إحدى وحداتها السياسية لتشغيل البرامج ،بما في ذلك توفير وسائل النقل أو المرافق لألفراد ذوي اإلعاقة الجسدية،
طلب الحصول على الفتة.
للتقدم بطلب للحصول على الفتة انتظار المركبات ،يتعين أن يكون لديك مقدم رعاية صحية (على سبيل المثال ،طبيب أو طبيب معالج أو
اختصاصي طب القدم أو ممرضة معتمدة للحاالت التخصصية أو مساعد طبيب أو أخصائي عيون أو طبيب رمد) بحيث يستكمل نموذج 42070
لطلب الحصول على الفتة انتظار المركبات لذوي اإلعاقة أو لوحة اإلعاقة والذي يؤكد أنك مؤهل للحصول على الفتة انتظار المركبات.
بعد استكمال نموذج  ،42070يمكنك الحصول على الفتة انتظار المركبات في أي فرع من فروع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية أو عن طريق
استالمها بالبريد على العنوان المسجل في النموذج.
ال تعد شهادة مقدم الرعاية الصحية مطلوبة عند حصول الشخص أو تأهيله للحصول على لوحة ترخيص للمحارب القديم ذوي اإلعاقة.
إذا كنت تعاني من إعاقة دائمة ،فال تنتهي صالحية الفتة انتظار المركبات الخاصة بك ما لم يُقر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأن إعاقتك لم تعد
دائمة أو تؤكد وزارة شؤون المحاربين القدامى في والية إنديانا أنك لم تعد محاربًا قدي ًما صاحب إعاقة .ال توجد أي رسوم لالفتة انتظار المركبات
الدائمة.
إذا كنت تعاني من إعاقة مؤقتة ،تنتهي صالحية الفتة انتظار المركبات الخاصة بك في التاريخ المشار إليه من مقدم الرعاية الصحية أو بعد
تاريخ اإلصدار بعام واحد ،أيهما يحدث ً
أول .ال توجد أي رسوم لالفتة انتظار المركبات المؤقتة .يمكنك الرجوع إلى  IN.gov/BMVلمزيد من
المعلومات.
اعتبارا من العام الذي تصدر فيه الالفتة أو تاريخ توقف الشركة عن تشغيل
تنتهي صالحية الالفتة الصادرة لشركة ما في  1يناير من العام الرابع
ً
البرامج أو المرافق لألفراد ذوي اإلعاقة ،أيهما يسبق اآلخر.

سار إلى دفع غرامة.
Íقد يؤدي استخدام تصريح غير ٍ
يُحظر وقوف السيارات في المساحة المخططة بخطوط مائلة بجانب أماكن وقوف السيارات المخصصة في جميع األوقات ،حتى في حال وجود
سار.
تصريح ٍ
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كما هو مذكور في الفصل األول ،تصدر إدارة قيادة المركبات اآللية ثالثة أنواع من أوراق االعتماد :رخص القيادة ورخص المتدرب وبطاقات الهوية.
ستكون أوراق االعتماد الخاصة بك صالحة لفترة محددة من الوقت بمجرد إصدارها ويمكن تجديدها أو تعديلها أو استبدالها وفقًا لظروفك .يرجى قراءة
القسم المعنون "التصريح الخاص بالتأجير" في الفصل الثاني للحصول على معلومات عن تجديد رخصة سائق خاص أو سائق نقل عام للركاب أو تعديلها
أو استبدالها.
إذا فقدت أوراق االعتماد الخاصة بك في أثناء اإلقامة مؤقتًا خارج والية إنديانا ،فقد تحصل على أوراق اعتماد مؤقتة تخضع لبعض الشروط .إذا لم يتغير
ً
مؤهل لذلك .يمكنك
عنوانك السكني أو اسمك أو جنسك ،يمكنك تجديد أوراق االعتماد الخاصة بك على اإلنترنت على الموقع  ،IN.gov/BMVإذا كنت
تجديد أوراق االعتماد الخاصة بك على اإلنترنت مرة كل موعدين للتجديد .للحصول على قائمة كاملة بمتطلبات تجديد أوراق االعتماد واستبدالها وتعديلها
عبر اإلنترنت ،تابع القراءة أو يرجى زيارة الموقع .IN.gov/BMV

تجديد أوراق االعتماد
ينتهي سريان رخصة القيادة التجريبية عندما يبلغ حامل البطاقة  21عا ًما و 30يو ًما .وينتهي سريان جميع أوراق االعتماد األخرى في منتصف ليل
يوم ميالدك.
إذا صادف يوم ميالدك يو ًما كانت فيه فروع إدارة قيادة المركبات اآللية مغلقة ،فسينتهي سريان أوراق االعتماد الخاصة بك في منتصف الليل في يوم
العمل التالي .تختلف تواريخ انتهاء سريان أوراق االعتماد للمقيمين الذين لديهم وضع قانوني مؤقت .ويخضع جميع األشخاص لعقوبة إدارية إذا جرى تجديد
أوراق االعتماد بعد تاريخ انتهاء السريان.
إذا كنت تقوم بتجديد رخصة قيادة انتهى سريانها منذ  180يو ًما على األقل ولكن ال تزيد المدة عن ثالث سنوات ،يجب عليك دفع غرامة إدارية ،واجتياز
امتحان تقييم المعرفة ،واجتياز فحص نظر قياسي.
إذا كنت تقوم بتجديد رخصة قيادة انتهى سريانها منذ ثالث سنوات أو أكثر ،يجب عليك دفع غرامة إدارية .وباإلضافة إلى ذلك ،لتجديد رخصة القيادة ،يجب
عليك اجتياز امتحان تقييم المعرفة ،واختبار مهارات القيادة ،وفحص نظر قياسي.
يجوز تجديد رخصة القيادة أو بطاقة الهوية من جانب المواطنين األمريكيين أو األفراد الذين لديهم وضع قانوني دائم قبل انتهاء مدة سريان أوراق االعتماد
شهرا.
بما يصل إلى 24
ً
وال يمكن لألفراد الذين لديهم وضع قانوني مؤقت تجديد رخصة القيادة إال قبل انتهاء سريان أوراق االعتماد الحالية الخاصة بهم بما يصل إلى  30يو ًما.
ويجوز تجديد رخصة المتدرب قبل انتهاء سريانها بما يصل إلى  31يو ًما.
Íإذا كان عمرك  21عا ًما على األقل ولديك ست نقاط نشطة أو أكثر في سجل القيادة الخاص بك ،يجب أن تجتاز امتحان تقييم المعرفة لتجديد
رخصة القيادة.

تجديد رخصة القيادة ألفراد القوات المسلحة األمريكية
إذا كنت تعيش مؤقتًا خارج والية إنديانا ألنك تخدم في القوات المسلحة األمريكية ،فإن رخصة القيادة الخاصة بك تظل سارية لمدة  90يو ًما بعد فصلك من
الخدمة أو انتهاء تكليفك بمهام الخدمة العسكرية .إذا كنت تستوفي بعض المتطلبات ،يجوز لك تجديد رخصة القيادة عبر اإلنترنت على الموقع .IN.gov/BMV
يرجى زيارة الموقع  IN.gov/BMVللحصول على قائمة بهذه المتطلبات.
إذا انتهت مدة سريان رخصة القيادة في والية إنديانا وترغب في الحصول على رخصة جديدة بعد فصلك من الخدمة ،يجب عليك زيارة فرع إدارة قيادة
المركبات اآللية لتقديم مستندات وزارة الدفاع التي تُثبت فصلك من الخدمة العسكرية أو بعد انتهاء تكليفك بمهام الخدمة العسكرية .يمكنك أيضًا اختيار إضافة
شارة قدامى المحاربين إلى أوراق االعتماد الخاصة بك في ذلك الوقت ،شريطة أن تحضر معك نموذج  DD-214إلى فرع إدارة قيادة المركبات اآللية.
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تعديل أوراق االعتماد
بعد قيامك بتغيير أي معلومات شخصية قانونيًا ،يجب عليك تعديل المعلومات التي تظهر على أوراق االعتماد الخاصة بك .ويمكنك تعديل أوراق
االعتماد في أي فرع من فروع إدارة قيادة المركبات اآللية .فيما يلي بعض األسباب الشائعة التي قد تجعلك تحتاج إلى تعديل أوراق االعتماد.

تغيير العنوان
إذا كانت لديك أوراق اعتماد خاصة بوالية إنديانا ،يجب عليك إخطار إدارة قيادة المركبات اآللية بتغيير عنوانك الرئيسي (القانوني) والتقدم بطلب
للحصول على أوراق اعتماد معدلة في غضون  30يو ًما من تغيير العنوان.
لتغيير عنوانك الرئيسي (القانوني) على أوراق االعتماد ،يجب عليك زيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية لتقديم المستندات كما هو موضح في
الملحق "أ".
Íيمكنك تغيير عنوانك البريدي عبر اإلنترنت من خالل الموقع  IN.gov/BMVأو من خالل زيارة وحدة مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية
كونيكت كيوسك (.)BMV Connect kiosk

تغيير االسم
يجب عليك زيارة أحد مكاتب إدارة الضمان االجتماعي لتغيير اسمك رسميًا في وثائق الضمان االجتماعي وترك يوم عمل واحد على األقل بعد
اكتمال معاملة تغيير اسمك قبل زيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية لتعديل أوراق االعتماد .يجب عليك زيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية
للتقدم بطلب للحصول على أوراق اعتماد معدلة في غضون  30يو ًما من تغيير االسم .ويجب تقديم المستندات كما هو موضح في الملحق "أ".

تغيير الجنس*
إذا كان لديك إجراء لتغيير نوع الجنس وتملك أوراق اعتماد خاصة بوالية إنديانا ،يمكنك زيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية للتقدم بطلب
للحصول على أوراق اعتماد معدلة تشير إلى تغيير نوع الجنس .يجب تقديم شهادة ميالد معدلة ومعتمدة أو خطاب رسمي موقع ومؤرخ من الطبيب،
بحيث يتضمن الصيغة المنصوص عليها في القسم  140من قانون  IAC 7-1.1-3وتفيد بأن <"أدرج اسم العميل"> خضع بنجاح لكل العالج
الالزم لتغيير نوع <أدرجْ اسم العميل> بشكل دائم من <أدرج نوع الجنس القديم> إلى <أدخل نوع الجنس الجديد>" ،أو بيان من الطبيب يفيد بتغيير
الجنس – نموذج  55617الخاص بالوالية ،مستوفى المعلومات المطلوبة من كل من مقدم الطلب والطبيب.

* في الوقت الذي نُشر فيه هذا الدليل ،كانت هناك قاعدة إدارية مقترحة لتعديل إجراءات تغيير المعلومات الجنسانية على رخصة القيادة أو بطاقة
الهوية قيد التنفيذ .يرجى زيارة الموقع  IN.gov/BMVلمعرفة أحدث المتطلبات.

استبدال أوراق االعتماد
سرقت ،يمكنك استبدالها من خالل تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع  IN.gov/BMVأو زيارة
إذا فقدت أوراق االعتماد أو إذا ُ
 BMV Connect kioskلطلب الحصول على أوراق اعتماد بديلة ،شريطة عدم تغيير المعلومات المتعلقة باسمك أو جنسك أو عنوان إقامتك.
ويمكنك استبدال أوراق االعتماد عبر اإلنترنت قبل مطالبتك بزيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية الستبدالها بحد أقصى  10مرات.
ويمكنك تغيير عنوانك البريدي عبر اإلنترنت .ومع ذلك ،إذا تم تغيير أي معلومات أخرى ،فال يمكنك طلب استبدال أوراق االعتماد الخاصة بك
عبر اإلنترنت ويجب عليك زيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية لتعديل أوراق االعتماد في غضون  30يو ًما من التغيير وتقديم المستندات كما
هو موضح في الملحق "أ".
إذا كنت تخطط لزيارة فرع إدارة قيادة المركبات اآللية ،ففكر في تحديث أوراق اعتماد متوافقة مع بطاقة الهوية إذا لم تكن لديك أوراق اعتماد
بالفعل .يرجى الرجوع إلى قسم بطاقة الهوية الفعلية في الفصل األول للحصول على متطلبات الوثائق.
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تقوم لجنة دراسة النقاط بتقييم قيمة النقاط المتعلقة بمخالفات المرور .تتعلق قيمة النقاط بخطورة وسِجل المخالفة أو الحادث.
قِيم النقاط
تختلف النقاط حسب مخالفات السرعة .أمثلة إجمالي نقاط مخالفات السرعة تتضمن ما يلي:
ً 15 – 1
ميل في الساعة أعلى من الحد األقصى للسرعة

نقطتان

ً 25 – 16
ميل في الساعة أعلى من الحد األقصى للسرعة

 4نقاط

أكثر من  26ميالً في الساعة أعلى من الحد األقصى للسرعة

 6نقاط

أمثلة إجمالي درجات المخالفات األخرى تتضمن ما يلي:
عدم استخدام المصابيح األمامية

نقطتان

عدم استخدام الفرامل أو اإلشارات الضوئية

نقطتان

استخدام خوذات دراجات غير مناسبة

 4نقاط

راكب دراجة نارية مخالف

 4نقاط

مخالفة بسبب استخدام جهاز باليد

 4نقاط

التنقل غير اآلمن عبر الحارات المرورية

 4نقاط

تجاهل إشارة التوقف أو إشارة أولوية المرور

 4نقاط

عدم إعطاء أولوية المرور لسيارة إسعاف

 6نقاط

متابعة مركبة أخرى عن قرب شديد

 6نقاط

قيادة المركبة في أثناء تعليق الرخصة

 8نقاط

سباق السرعة على الطريق

 8نقاط

تبقى النقاط نشطة في سجل السائق لمدة عامين من تاريخ اإلدانة.

برنامج سالمة السائقين
وافقت إدارة قيادة المركبات اآللية على عدد محدود من الجهات المقدمة لبرامج سالمة السائقين ( .)DSPيعتبر برنامج سالمة السائقين الذي
اعتمدته إدارة قيادة المركبات اآللية منه ًجا دراسيًا عن القيادة الوقائية ،ويتوفر في الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت أو في شكل أقراص فيديو
ً
موجزا عن تقنيات القيادة الوقائية ،ويمكن أن تكون
رقمية ( .)DVDتقدم دورة برنامج سالمة السائقين الذي اعتمدته إدارة قيادة المركبات اآللية
دورة تنشيطية مفيدة للسائقين.
وقد يقوم أي سائق من سائقي إنديانا بإكمال دورة برنامج سالمة السائقين من أي جهة معتمدة من إدارة قيادة المركبات اآللية والحصول على رصيد
من أربع نقاط .ومع ذلك ،سيتلقى قائدو المركبات في إنديانا الذين فرضت عليهم إدارة قيادة المركبات اآللية المشاركة في برنامج سالمة السائقين
إخطارا بالبريد يشير إلى أنه يجب عليهم إكمال البرنامج الذي اعتمدته إدارة قيادة المركبات اآللية خالل  90يو ًما من تاريخ اإلخطار .يُسمح لكل
ً
سائق برصيد أربع نقاط خالل فترة ثالث سنوات.
قد تطلب إدارة قيادة المركبات اآللية من السائقين الذين تبلغ أعمارهم  21عا ًما أو أكبر والذين أدينوا بارتكاب مخالفتين مروريتين أو أكثر خالل
شهرا إكمال دورة برنامج سالمة السائقين الذي اعتمدته إدارة قيادة المركبات اآللية .وقد يتطلب من األفراد الذين لم يبلغ أعمارهم  21عا ًما
فترة 12
ً
إتمام برنامج سالمة السائقين الذي اعتمدته إدارة قيادة المركبات اآللية في حالة ارتكاب مخالفتين مرورتين أو أكثر.
يؤدي اإلخفاق في إكمال دورة برنامج سالمة السائقين التي تكون في غضون  90يو ًما من تاريخ اإلخطار المرسل بالبريد بواسطة إدارة قيادة
المركبات اآللية إلى تعليق رخصة القيادة الخاصة بك .وسيبقى تعليق هذه الرخصة في سجل القيادة الخاص بك حتى تُكمل دورة برنامج سالمة
السائقين بنجاح وتتم إجراءات متطلبات إكمال الدورة بواسطة إدارة قيادة المركبات اآللية.
يجوز للقاضي أيضًا أن يفرض على السائق الذي يرتكب مخالفة مرورية حضور برنامج سالمة السائقين .إذا حكمت المحكمة بإكمال برنامج سالمة
السائقين ،فسيكون نوع البرنامج الذي ستتم مطالبتك بإكماله وفقًا لتقدير المحكمة .ومع ذلك ،ال يتم تطبيق رصيد النقاط األربع في سجل القيادة
الخاص بك إال إذا أكملت دورة برنامج سالمة السائقين المعتمدة من إدارة قيادة المركبات اآللية.

21

دليل القيادة في إنديانا | IN.gov/BMV

دوالرا .يجب االنتظار لمدة سبعة
يبلغ الحد األقصى للرسوم ألي برنامج من برامج سالمة السائقين المعتمدة من إدارة قيادة المركبات اآللية 55
ً
إلى عشرة أيام عمل حتى تتم إجراءات نتائج إكمال البرنامج من إدارة قيادة المركبات اآللية .يجب دفع الشيك أو الحوالة البريدية إلى الجهة المقدمة
لبرنامج سالمة السائقين.
Íتتوفر قائمة بالجهات المقدمة لبرنامج سالمة السائقين على الموقع  IN.gov/BMVأو عن طريق االتصال بالرقم .888-692-6841

اشتراطات التأمين
ينص قانون إنديانا على أنه ال يجوز ألي شخص قيادة مركبة في إنديانا إذا لم تكن المسؤولية المالية سارية فيما يتعلق بالمركبة ،أو إذا كان الشخص
غير مؤمن عليه بطريقة أخرى لقيادة المركبة .تكون القيادة دون بوليصة التأمين على المسؤولية الحالية ،التي تلبي الحد األدنى من معايير الوالية،
مخالفة للقانون .يبلغ الحد األدنى لمعيار التأمين الحكومي للوالية  25,000دوالر لإلصابة الجسدية أو وفاة أحد األفراد؛ و 50,000دوالر لإلصابة
الجسدية أو وفاة شخصين أو أكثر في أي حادث؛ و 25,000دوالر لألضرار التي لحقت بالممتلكات في أي حادث .يشار إلى هذا عادة باسم التأمين
على المسؤولية  .25/50/25لردع السائقين غير المؤمن عليهم ،يشترط قانون إنديانا على إدارة قيادة المركبات اآللية أن تفرض تعليق رخصة
القيادة وعقوبات مالية على سائقي المركبات الذين ثبت أنهم قاموا بتشغيل مركبة في إنديانا دون إثبات التزامهم بالحد األدنى من متطلبات الوالية
للتأمين على السيارات .تتضمن العقوبات رسوم استعادة الرخصة وتعليق الرخصة الذي يمكن أن يتراوح من  90يو ًما إلى عام واحد.

إثبات المسؤولية المالية
إخطارا من إدارة قيادة المركبات اآللية لتقديم إثبات على المسؤولية المالية (إثبات التأمين) .اتصل على الفور بشركة تأمين
ال تتأخر عندما تتلقى
ً
إخطارا للتحقق من المسؤولية
السيارات واطلب من الموظف إرسال شهادة االمتثال ( )COCإلكترونيًا إلى إدارة قيادة المركبات اآللية .قد تتلقى
ً
المالية من إدارة قيادة المركبات اآللية نتيجة ألي من الحاالت التالية:
•حادث سيارة
•مخالفة مرورية تعتمد على نظام النقاط خالل سنة واحدة من استالم مخالفتين مروريتين أخريين بموجب نظام النقاط أيضًا
•مخالفة مرورية خطيرة مثل جنحة أو جناية
•أي مخالفة مرورية تعتمد على نظام النقاط من سائق تم تعليق رخصة قيادته مسبقًا إلخفاقه في تقديم إثبات على المسؤولية المالية
ستوضح لك شهادة االمتثال المقدمة بشكل صحيح أن المركبة التي كنت تقودها وقت وقوع الحادث كانت مؤمنة وفقًا للحد األدنى من حماية
المركبات في الوالية ( .)25/50/25يجب استالم شهادة االمتثال إلكترونيًا ومعالجتها بواسطة إدارة قيادة المركبات اآللية في غضون  90يو ًما
من إرسال اإلدارة لرسالة بريد إلكتروني تطلب فيها التحقق من المسؤولية المالية ،أو سيتم تعليق رخصة القيادة الخاصة بك.
بمجرد تعليق رخصة القيادة ،قد تتم إزالة حالة التعليق الذي تفرضه إدارة قيادة المركبات اآللية من سجل القيادة الخاص بك من خالل مطالبة
شركة التأمين بتقديم دليل على المسؤولية المالية .يتطلب هذا عادة من شركة التأمين تقديم شهادة امتثال تتناول وضعك الحالي ووضع المركبة
المشار إليها في الدعوى أو تقرير الحادث لتحديد تاريخ الواقعة أو الحادث .إذا كنت تقوم بقيادة مركبة مملوكة لشركة أو مركبة مستأجرة ،يجب
سم — إثبات المسؤولية المالية لصاحب العمل أو مركبات التأجير — نموذج
على صاحب العمل أو شركة التأجير ملء إفادة مكتوبة مشفوعة بقَ َ
 55434الخاص بالوالية.
إذا أدانتك محكمة إنديانا ،أو محكمة خارج الوالية ،لقيادة مركبة دون تأمين ،يجب عليك االتصال بالمحكمة لتحديد ما إذا كان بإمكانك تقديم إثبات
تأمين لهم إلزالة اإلدانة من سجل القيادة الخاص بك.
إذا تم تعليق رخصة القيادة الخاصة بك نتيجة إلدانة من المحكمة لقيادة مركبة دون مسؤولية مالية أو لعدم تقديم إثبات التأمين إلى إدارة قيادة
المركبات اآللية ،فإن قانون إنديانا يتطلب أن ترسل شركة التأمين الخاصة بك إلكترونيًا دليل إثبات المسؤولية المالية المستقبلية باإلضافة إلى نموذج
 SR22من أجل إعادة رخصة القيادة لك .سيؤدي اإلخفاق في تقديم نموذج  SR22إلى استمرار التعليق في سجل القيادة الخاص بك حتى تقدم
شركة التأمين نموذج  SR22ساريًا.

مدة طلب نموذج SR22
يوضح نموذج  SR22أن لديك بوليصة تأمين على المركبة تلبي الحد األدنى من معايير الوالية وال يمكن إلغاؤها دون إرسال إخطار مسبق إلى
سار لدى إدارة قيادة المركبات اآللية
إدارة قيادة المركبات اآللية .عندما تكون لديك متطلبات نموذج  ،SR22يجب عليك االحتفاظ بنموذج ٍ SR22
لمدة ثالث سنوات نتيجة لتعليق القيادة دون التأمين األول و/أو الثاني ،أو لمدة خمس سنوات نتيجة للتعليق الثالث وأي عمليات تعليق الحقة (إذا
أصبحت عملية التعليق سارية بعد  1يوليو .)2014
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إذا تلقت إدارة قيادة المركبات اآللية إشعار ( SR26إلغاء تأمين  )SR22من شركة التأمين الخاصة بك ،في أي وقت خالل فترة ثالث أو خمس
سنوات المحددة ،يشترط قانون إنديانا على إدارة قيادة المركبات اآللية تعليق رخصة القيادة الخاصة بك حتى تتلقي بوليصة تأمين  SR22سارية،
أو حتى انتهاء فترة بوليصة التأمين .SR22

رسوم استعادة الرخصة في حاالت عدم التأمين
يكون السائق الذي يقوم بتشغيل مركبة دون بوليصة التأمين على المسؤولية التي تلبي الحد األدنى من معايير الوالية عرضة لتعليق رخصة القيادة.
وباإلضافة إلى ذلك ،بمجرد انتهاء فترة تعليق الرخصة بسبب التأمين ،يتطلب قانون إنديانا دفع رسوم الستعادة رخصة القيادة الخاصة بك؛ وهذا
دوالرا في حالة تعليق الرخصة األول بسبب عدم التأمين ،و 500دوالر
باإلضافة إلى متطلبات نموذج  .SR22تبلغ رسوم استعادة الرخصة 250
ً
للمرة الثانية ،و 1,000دوالر للمرة الثالثة وأي عمليات تعليق الحقة تم إجراؤها بعد  1يناير  .2015بالنسبة لتعليق الرخصة بسبب عدم التأمين
دوالرا في المرة الثانية،
دوالرا ألول عملية تعليق بسبب عدم التأمين ،و225
الذي يقع قبل األول من يناير  ،2015سيتطلب تحصيل مبلغ 150
ً
ً
و 300دوالر في المرة الثالثة وفي أي عمليات تعليق الحقة.
يمكنك دفع رسوم استعادة الرخصة على الموقع  ،IN.gov/BMVأو عبر الهاتف على الرقم  ،888-692-6841أو عن طريق البريد باستخدام
قسيمة رسوم استعادة الرخصة التي تتلقاها عبر البريد من إدارة قيادة المركبات اآللية.

الرخص المعلقة
يمنح قانون إنديانا للمحاكم سلطة إصدار األمر إلدارة قيادة المركبات اآللية بتعليق رخصة القيادة للفرد في ظل ظروف معينة ،وكذلك عندما يكون قد
ارتكب بعض المخالفات المرورية.

عدم المثول أمام المحكمة أو دفع رسوم المخالفات المرورية
قد يؤدي عدم المثول أمام محكمة قانونية استجابة لدعوة صادرة عن موظف إنفاذ القوانين ،أو عدم دفع رسوم المخالفات بعد إصدار حكم ،إلى تعليق
رخصة القيادة .هذه األنواع من حاالت تعليق الرخصة غير محددة ولن تنتهي إال عندما تقوم المحكمة بإخطار إدارة قيادة المركبات اآللية بأنك مثلت
أمام المحكمة أو استجبت للدعوة الصادرة.

قيادة المركبة في أثناء تعليق الرخصة
تُعد القيادة في أثناء تعليق الرخصة مخالفة مرورية خطيرة .قد تؤدي قيادة مركبة في أثناء تعليق الرخصة مع وجود مخالفة سابقة إلى اإلدانة
بارتكاب جنحة أو جناية في سجل القيادة الخاص بك .وقد تكون العقوبات التي تفرضها المحكمة كبيرة وقد تؤدي هذه اإلدانات إلى زيادة أقساط
التأمين .تحث إدارة قيادة المركبات اآللية بشدة على عدم تشغيل المركبة برخصة قيادة معلقة.

قيادة مركبة تحت تأثير الكحول
تُعد قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو في حالة تجاوز مستوى الكحول في الدم ( )BACالحد القانوني المسموح به ( ).08جريمة جنائية ولها
تأثير مباشر على رخصة القيادة الخاصة بك .تتمثل العوامل األساسية في تحديد مستوى الكحول في الدم في كمية الكحول المستهلكة ،ومدى سرعة
استهالك الكحول ،ووزن الجسم .إذا كان لدى الضابط ال َمعني بإنفاذ القانون سبب محتمل لالعتقاد بأن سائق مركبة قد ارتكب مخالفة بموجب القاعدة
 IC 9-30-5أو  IC 9-30-6أو  IC 9-30-9أو  ،IC 9-30-15فقد يطلب الضابط من سائق المركبة الخضوع الختبار كيميائي لتحديد نسبة
الكحول في جسمه .وإذا تبين للقاضي وجود هذا السبب المحتمل ،مثل قيام شخص بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول ،فقد يواجه هذا الشخص تعليق
رخصة القيادة.
•سيواجه السائق الذي يفشل في االختبار الكيميائي عقوبة تعليق رخصة القيادة لمدة  180يو ًما.
•وسيواجه السائق الذي يرفض الخضوع الختبار كيميائي عقوبة تعليق رخصة القيادة لمدة عام واحد.
•وسيواجه السائق ال ُمدان سابقًا بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول ويرفض الخضوع الختبار كيميائي عقوبة تعليق رخصة القيادة لمدة عامين.
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باإلضافة إلى التعليق استنادًا إلى سبب محتمل ،يجوز للمحكمة تعليق رخصة القيادة الخاصة بهذا الشخص بعد إدانته بقيادة المركبة تحت تأثير
الكحول .وقد تكون فترات التعليق أطول بالنسبة لمرتكبي المخالفات المتكررة .وقد تتضمن العقوبات المتعلقة بهذه المخالفة الشروط المفروضة
على رخصة القيادة الخاصة بك.
ً
مؤهل ،يجوز للمحكمة إصدار أمر بامتيازات قيادة خاصة .وقد تطلب المحكمة أيضًا تركيب جهاز قفل التشغيل الداخلي،
وإذا كان سائق المركبة
والذي يقوم ميكانيكيًا باختبار مستوى الكحول في الدم للسائق قبل بدء تشغيل المركبة.
وعندما يتم استدعاء سائق يقل عمره عن  18عا ًما للمثول أمام المحكمة إلدانته بقيادة المركبة تحت تأثير الكحول ،يجوز لمحكمة األحداث أيضًا أن
توصي بتعليق رخصة القيادة الخاصة به.

قيادة المركبات المائية تحت تأثير الكحول
إذا كنت مدانًا بقيادة مركبة مائية تحت تأثير الكحول ،فإن رخصة القيادة الخاصة بك تخضع للعقوبات نفسها التي يخضع لها سائق المركبة العادية.
تتم إحالة اإلدانات المتعلقة بقيادة المركبات المائية تحت تأثير الكحول إلى إدارة قيادة المركبات اآللية وتصبح هذه اإلدانات جز ًءا من سجل السائق.
وستتم أيضًا إضافة المخالفات األخرى المتعلقة بقيادة المركبات المائية إلى سجل السائق الخاص بك ،مثل القيادة المتهورة التي تهدد سالمة اآلخرين
أو قيادة مركبة مائية في أثناء سحب رخصة القيادة الخاصة بك.

عدم االلتزام بدفع نفقات إعالة الطفل
يجوز للمحكمة التي تقرر أن أحد اآلباء متأخر في دفع نفقات إعالة الطفل أن تأمر إدارة قيادة المركبات اآللية بتعليق رخصة القيادة الخاصة بأي من
أمرا من المحكمة بإعادة رخصة القيادة الخاصة به.
فورا إلى أن تتلقى إدارة قيادة المركبات اآللية ً
الوالدين المتأخر في دفع تلك النفقات ً
وإذا قررت الوكالة المحلية المسؤولة عن إنفاذ سداد نفقات إعالة الطفل أن أحد الوالدين لم يحضر جلسة االستماع أو أنه حضر وقد تبين أنه متأخر
أمرا إلى إدارة قيادة المركبات اآللية يقضي بسحب رخصة قيادة الوالد إلى أن يتم إخطار
في دفع النفقات ،إذًا ،يجوز أيضًا لتلك الوكالة أن ترسل ً
إدارة قيادة المركبات اآللية بأن الوالد قد دفع هذه النفقات أو وضع خطة الدفع.

الدفع إلدارة قيادة المركبات اآللية باستخدام األموال المرفوضة
ستقوم إدارة قيادة المركبات اآللية بتعليق رخصة القيادة إلى أجل غير مسمى إذا قدمتَ إلى إدارة قيادة المركبات اآللية ما يفيد سداد النفقات المتعلقة
بأي خدمة من الخدمات أو أي رسوم الزمة واتضح بعد ذلك أنه تم رفض تلك المدفوعات .والستعادة رخصة القيادة الخاصة بك ،يجب عليك دفع
المبلغ المطلوب باإلضافة إلى جميع رسوم الخدمات والتحصيل واستعادة الرخصة السارية.

التحقق من سجل السائق واستعادة الرخصة
صا على الحصول على أوراق اعتماد سارية الصالحية لتعود مرة أخرى لقيادة المركبات.
بعد تسوية أي مشكالت في سجل السائق ،قد تكون حري ً
يجب أن تكون الوسيلة األولى هي التحقق من سجل السائق الخاص بك ،والذي يمكنك االطالع عليه في أي وقت ودون أي رسوم على الموقع
 .IN.gov/BMVفي زيارتك األولى ،سيُطلب منك إنشاء حساب على الموقع  .IN.gov/BMVيتضمن "سجل السائق المتاح للعرض
( ")Viewable Driver Recordعلى الموقع  myBMV.comحالة رخصة القيادة ،باإلضافة إلى معلومات عن استدعاءات المحكمة ،وتعليق
الرخص ،وكيفية إعادة رخصة القيادة إذا كانت هناك متطلبات مستحقة.
بمجرد تسجيل الدخول إلى الموقع  ,IN.gov/BMVاختر "( "Driver Recordسجل السائق) على الجانب األيسر من الصفحة ،ثم حدد
"( "Viewable Driver Recordسجل السائق المتاح للعرض) لالطالع على السجل.
ويتوفر أيضًا "سجل السائق الرسمي ( ")Official Driver Recordالذي يمكن شراؤه مقابل  4دوالرات .سيتم إدراج أي متطلبات مستحقة
ً
مؤهل فيه الستعادة الرخصة ،في مربع ""Reinstatement Requirements
الستعادة الرخصة ،باإلضافة إلى التاريخ الذي ستكون
(متطلبات استعادة الرخصة) بالقرب من أعلى سجل السائق المتاح للعرض أو في سجل السائق الرسمي (.)Official Driver Record
إذا كانت رخصة القيادة الخاصة بك ال تزال معلقة من المحكمة ،فسيتم إدراج رقم هاتف المحكمة مع أمر التعليق الذي أصدرته المحكمة .يمكنك
االتصال بالمحكمة لمعرفة كيفية الوفاء بأي من متطلباتها الخاصة بعملية تعليق معينة .وبمجرد استيفاء متطلبات المحكمة ،سوف ترسل المحكمة
المعلومات الخاصة باستعادة الرخصة مباشرة إلى إدارة قيادة المركبات اآللية لتنفيذ اإلجراءات الالزمة .وقد تستغرق إجراءات اإلعادة التي ستقوم
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بها إدارة قيادة المركبات اآللية ما يصل إلى  10أيام عمل بمجرد تلقي المعلومات من المحكمة.
Íمالحظة :ال يمكن طباعة سجل السائق المتاح للعرض ويجب عدم استخدامه كمستخرج رسمي لسجل السائق الخاص بك .يُعد سجل السائق
الرسمي مستخر ًجا رسميًا من سجل السائق الخاص بك ويمكن استخدامه من جانب األفراد والمحاكم والجهات الرسمية وأصحاب العمل.
سيكون بمقدورك طباعة سجل السائق الرسمي لمدة تصل إلى  30يو ًما بعد شرائه .كما يتم توفير نسخة إلكترونية من سجل السائق الرسمي
عند الشراء من الموقع  .IN.gov/BMVويمكن لألفراد أيضًا شراء وطباعة سجل السائق الرسمي من خالل .BMV Connect kiosk

مكررو مخالفات قواعد المرور
يفرض القانون في والية إنديانا عقوبات جسيمة على السائقين الذين يرتبكون مخالفات مرورية بصورة متكررة على مدار  10سنوات .تطبق إدارة
قيادة المركبات اآللية المعايير الواردة في القانون ،والتي يتم تلخيصها في األقسام التالية لتحديد ما إذا كان السائق يصنف بأنه يخالف قواعد المرور
على نحو متكرر.

القسم "أ" (تعليق الرخصة لمدة  10سنوات أو مدى الحياة) :اثنتان من المخالفات الكبرى
التي تسفر عن حاالت وفاة أو إصابة
المخالف المتكرر لقواعد المرور هو شخص يصدر ضده حكمان خالل فترة عشر سنوات نتجت عنهما حاالت إصابة أو وفاة .فيما يلي إشارة إلى
بعض المخالفات الجنائية التي ستؤدي إلى فرض حالة المخالفة المتكررة لقواعد المرور على رخصة القيادة الخاصة بك:
•جرائم القتل الناتجة عن قيادة مركبة بتهور
•القتل العمد أو غير المتعمد الناتج عن قيادة مركبة
•السائق المتورط في حادث ما أدى إلى الوفاة أو اإلصابة ولم يتوقف في مكان الحادث لتقديم المعلومات والمساعدة
•قيادة المركبة تحت تأثير الكحول مما يؤدي إلى الوفاة
•قيادة المركبة ومستوى الكحول في الدم تبلغ  0.08أو أكثر مما يؤدي إلى الوفاة
سيتم تعليق رخصة القيادة لمدة  10سنوات للسائقين الذين يصدر ضدهم حكمان من القائمة أعاله خالل فترة  10سنوات.
سيتم تعليق رخصة القيادة مدى الحياة للسائقين الذين يصدر ضدهم حكمان خالل فترة  10سنوات إلدانتهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول مما
نتجت عنها حاالت وفاة ،أو الذين تبلغ نسبة الكحول في دمهم  0.08بالمائة مما يسفر عن المزيد من حاالت الوفاة.
سحبت رخصة القيادة مدى الحياة من السائقين الذين صدر ضدهم حكمان خالل فترة  10سنوات إلدانتهم بقيادة
في الفترة قبل  30يونيو ُ ،2001
مركبة تحت تأثير الكحول مما نتجت عنها حاالت وفاة ،أو الذين بلغت نسبة الكحول في دمهم  0.10بالمائة وفي  210لترات من النفَس أو أكثر مما
أسفر عن حاالت الوفاة.

القسم "ب" (تعليق رخصة القيادة لمدة  10سنوات) :ثالث مخالفات كبرى
سيتم سحب رخصة القيادة لمدة  10سنوات للسائقين الذين ستصدر ضدهم ثالثة أحكام ،خالل فترة  10سنوات من القائمة أدناه.
•القيادة تحت تأثير الكحول أو بلوغ نسبة الكحول في الدم  %0.08أو أكثر
•في الفترة قبل  30يونيو  ،2001السائقون ال ُمدانون بقيادة مركبة وقد بلغت نسبة الكحول في دمهم  %0.10و 210لترات من النفَس أو أكثر
•في الفترة قبل  1يوليو  ،1997السائقون ال ُمدانون بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول مما نتجت عنها حاالت وفاة ،أو قيادة مركبة وقد بلغت نسبة
الكحول في دمهم  %0.10و 210لترات من النفَس أو أكثر
•القيادة المتهورة
•التهور الجنائي يتضمن قيادة مركبة بتهور
•المشاركة في سباق السرعة أو سباق السيارات على نحو ينتهك القانون
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•مغادرة مكان وقوع حادث أو عدم إخطار السلطات بوقوع حادث حينما يكون ذلك إلزاميًا
•معارضة إنفاذ القانون بموجب القاعدة IC 35-44.1-3-1
عنصرا من عناصر المخالفة
•أي جناية تندرج ضمن قواعد نظام إنديانا األساسي لقيادة المركبات أو أي جناية تكون فيها قيادة المركبة
ً
•قيادة الدراجات النارية – من الفئة "ب" على نحو ينتهك القاعدةIC 9-24-1-1 (b)
•أي من المخالفات المدرجة في القسم "أ"

القسم "ج" :عشر مخالفات مرورية خالل فترة عشر سنوات
يخضع المخالف المتكرر لقواعد المرور بموجب هذا القسم إلى تعليق رخصة القيادة لمدة خمس سنوات للشخص الذي صدرت ضده عشر مخالفات
مرورية أو أكثر في فترة  10سنوات ،وتُعد إحداها مخالفة كبرى على النحو الوارد في القسم "أ" أو "ب" أو في أحد الحاالت التالية:
•قيادة المركبة في أثناء تعليق الرخصة أو إلغائها نتيجة إلدانة الشخص بارتكاب مخالفات مرورية بموجب القاعدة ( IC 9-1-4-52ألغيت
في  1يوليو  )1991أو القاعدة( IC 9-24-18-5 (b)تم إلغاؤها في  1يوليو  ،)2000أو القاعدة  IC 9-24-19-2أو IC 9-24-19-3
•قيادة المركبة دون الحصول على رخصة
على سبيل المثال ،سوف يخضع الشخص الحاصل على تسع مخالفات لتجاوز السرعة ومخالفة واحدة للقيادة المتهورة خالل فترة  10سنوات لتعليق
متكررا لقواعد المرور.
رخصة القيادة لمدة خمس سنوات باعتباره مخالفًا
ً

متكررا لقواعد المرور
قيادة المركبة في أثناء تعليق رخصة القيادة باعتباره مخالفًا
ً
متكررا لقواعد المرور قد
ينص قانون والية إنديانا على أن الشخص ال ُمدان بقيادة مركبة في أثناء تعليق رخصة القيادة الخاصة به باعتباره مخالفًا
ً
تُسحب منه رخصة قيادة أخرى لفترة تحددها المحكمة.

القيد  :5امتيازات القيادة الخاصة أو التجريبية
يتم فرض "القيد  "5على رخصة القيادة للشخص الذي حصل على رخصة قيادة جزئية أو تجريبية أو مشروطة أو خاصة بموجب أمر من المحكمة.
لن تتم إضافة القيد  2إلى سجالت السائق لحاالت تعليق الرخصة /رخص القيادة التجريبية المتعلقة بالمخالفة المتكررة لقواعد المرور ،والتي تنتهي
في أو بعد  1يناير .2015

نموذج  SR22ورخصة القيادة الخاصة
يجب على الشخص الذي حصل على رخصة القيادة الخاصة من إحدى المحاكم القيام بما يلي:
سار لدى إدارة قيادة المركبات اآللية خالل فترة رخصة القيادة الخاصة
•االحتفاظ بنموذج ٍ SR22
•حمل نسخة من أمر المحكمة الذي يمنح رخصة قيادة خاصة أو إبقاء أمر المحكمة في المركبة التي يقودها هذا الشخص
•تقديم نسخة من أمر المحكمة الذي يمنح رخصة قيادة خاصة بنا ًء على طلب من الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين
•حمل أوراق اعتماد صادرة على نحو صحيح في أثناء قيادة أي مركبة
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عالمات وإشارات المرور

تساعد إشارات المرور في ضبط تدفق حركة المرور ،مما يجعل الشوارع والطرق السريعة آمنة للسائقين وراكبي الدراجات والمشاة .تُستخدم في
هذه اإلشارات ،التي تنشرها إدارة النقل في إنديانا والحكومات المحلية ،األلوان واألشكال والرسائل المكتوبة والرموز لمساعدة السائقين على فهم
المعلومات بسرعة .يجب فهم هذه اإلشارات للحصول على رخصة قيادة في إنديانا.

ألوان إشارات المرور
يساعد لون خلفية إشارة المرور في تحديد نوع المعلومات المعروضة على اإلشارة .هناك سبعة ألوان شائعة االستخدام في اإلشارات.

إشارات المرور الحمراء

تنقل إشارات المرور الحمراء قواعد تنظيم حركة المرور التي تتطلب من السائقين اتخاذ
إجراءات فورية لتجنب األخطار التي تهدد السالمة المرورية .تعد إشارة ""Wrong Way
(طريق خطأ) ً
مثال على إشارة المرور ذات الخلفية الحمراء.

إشارات المرور الصفراء أو الخضراء المائلة إلى الصفرة الالمعة

هي إشارات تعد السائقين لظروف الطرق والمخاطر المحددة المقبلة ،وتنبههم إلى اقتراب مناطق
المدارس .تعد إشارة "( "Slippery When Wetطريق زلق عند المطر) ً
مثال على إشارة
المرور ذات الخلفية الصفراء .تحذر اإلشارات الخضراء المائلة إلى الصفرة الالمعة السائقين من
اقتراب مناطق المدارس وطرق المشاة والدراجات والمالعب وطرق الحافالت المدرسية .تعد إشارة
"( "Pedestrian Crossingمعبر مشاة) التي تعني طريق عبور طلبة المدارس ً
مثال على
إشارة المرور ذات الخلفية الخضراء المائلة إلى الصفرة الالمعة.

إشارات المرور البيضاء

تعرض إشارات المرور البيضاء قواعد تنظيم حركة المرور ،مثل حدود السرعة ،التي يجب على
السائقين االلتزام بها ،باإلضافة إلى معلومات مفيدة مثل عالمات الطرق السريعة للوالية .تعد إشارة
"( "No Turn On Redعدم االنعطاف عند اإلشارة الحمراء) ً
مثال على إشارة المرور ذات
الخلفية البيضاء.

إشارة المرور البرتقالية

تحذر إشارات المرور البرتقالية السائقين من ظروف المرور المؤقتة.
وغالبًا ما تستخدم هذه اإلشارات لتحذير السائقين من الظروف المقبلة بسبب أعمال إنشاء وصيانة
على الطرق السريعة .تعد إشارة "( "Flagger Aheadأمامك مراقب مرور) ً
مثال على إشارة
المرور ذات الخلفية البرتقالية.

Brookston
10
Lafayette
19
Indianapolis 82

إشارات المرور الخضراء

تشير إشارات المرور الخضراء إلى الحركات واالتجاهات المسموح بها أو التوجيهات ،مثل مداخل
ومخارج الطرق السريعة أو بُعد المسافة عن ال ِوجهات القادمة .تعد اإلشارة التي توضح المسافة
ً
مثال على إشارة المرور ذات الخلفية الخضراء.

إشارة المرور الزرقاء

تعرض إشارة المرور الزرقاء خدمات الطرق والمعلومات المتعلقة بطرق اإلخالء .تعد اإلشارة
التي تظهر معلومات عن المرافق الموجودة في المخارج القادمة ً
مثال على إشارة المرور ذات
الخلفية الزرقاء.

إشارات المرور البنية

تشير إشارات المرور البنية إلى المواقع الترفيهية والمواقع ذات األهمية الثقافية القريبة .تعد اإلشارة
التي توضح وجود حديقة قريبة في الوالية ً
مثال على إشارة المرور ذات الخلفية البنية.
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أشكال إشارات المرور
يساعد شكل إشارة المرور في تحديد نوع المعلومات المعروضة على اإلشارة .هناك سبعة أشكال شائعة االستخدام في إشارات المرور.

إشارات المرور الدائرية

تنبه إشارات المرور الدائرية السائقين إلى معابر السكك الحديدية.

إشارات المرور على شكل مثلث متساوي األضالع

تطلب إشارات المرور على شكل مثلث متساوي األضالع من السائقين خفض السرعة عند
االقتراب من مفترق طرق ،وأن يكونوا مستعدين للتوقف التام من أجل إعطاء أولوية المرور
للسائقين أو المشاة اآلخرين.

إشارات المرور مثلثة الشكل

يتم وضع إشارات المرور مثلثة الشكل على الجانب األيسر من الطرق ذات االتجاهين لتحذير
السائقين لاللتزام بالمسار وعدم تجاوز المركبات األخرى الموجودة على اليسار.

إشارات المرور المستطيلة

تعرض إشارات المرور المستطيلة نوعًا من أنواع المعلومات الثالثة .قد تعرض قواعد تنظيم
حركة المرور التي يجب على السائقين االلتزام بها ،مثل حدود السرعة ومنع االنعطاف مثل
"( "No Left Turnممنوع االنعطاف إلى اليسار).
قد توفر معلومات مفيدة مثل إشارات الطرق التي تحدد طريق الوالية السريع ،أو إشارات
الوجهات المقصودة التي توضح االتجاه الذي يجب على السائق االلتزام به للوصول إلى
المدينة التالية.
وقد تحذر السائقين أيضًا من الظروف الخطرة مثل السرعة الموصى بها عند وجود منعطف
حاد في الطريق.
وغالبًا ما يتم استخدام إشارة السرعة الموصى بها هذه مع إشارة تحذيرية على شكل معين.

إشارات المرور على شكل معين

تحذر إشارات المرور على شكل معين السائقين من ظروف ومخاطر الطريق القادمة .تُعد إشارة
"( "Divided Highway Endsنهايات الطرق السريعة المقسمة) ً
مثال على إشارة المرور
على شكل معين.

إشارات المرور خماسية الشكل

تحذر إشارات المرور خماسية الشكل السائقين من الدخول إلى منطقة بالقرب من مدرسة قد
يعبر فيها األطفال الطريق.

إشارات المرور ثمانية الشكل

تُحذر إشارات المرور ثمانية الشكل السائقين بأنه يجب عليهم التوقف وإعطاء أولوية المرور
في مفترق الطرق.
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الالفتات التحذيرية
الالفتات التحذيرية تنبه السائقين لظروف الطريق والمخاطر القادمة .تعد الالفتات التالية أمثلة على الفتات المرور التحذيرية في إنديانا:

حارة مرورية إضافية

عبور دراجات

عربة يجرها حصان

عبور المواشي

جسر ضيق

عالمات العوائق

BE
PREPARED
TO STOP
أمامك مفترق
طريق

أمامك منحنى

منطقة عبور غزالن

عربة الجولف

استعد للتوقف

انعطاف حاد
هدئ السرعة

يبدأ طريق
سريع منقسِم

آالت
زراعية

محطة إطفاء

انتهاء الحارة المرورية

انخفاض
حاد

أمامك محطة توقف

تغيير حارات مرورية

جسر منخفض االرتفاع

حافة طريق منخفضة
الحجم

دمج حركة المرور

حركة مرور في اتجاهين

طريق متعرج

معبر مشاة

ملعب أطفال

طريق جانبي

طريق زلق
عند المطر

مفترق طرق "ثالثي"

إشارة مرورية

WATCH

ICE

ON
FOR
BRIDGES

احترس من الجليد الذي
قد يتراكم على الجسور

إعطاء أولوية المرور
للتقدّم

29

دليل القيادة في إنديانا | IN.gov/BMV

إشارات أعمال اإلنشاء والصيانة على الطرق السريعة
تشكل مناطق أعمال اإلنشاء مخاطر لكل من السائقين وعمال البناء .تحذر إشارات المرور البرتقالية الخاصة بأعمال اإلنشاء على الطرق السريعة
السائقين من توخي الحذر عند االقتراب من مناطق أعمال اإلنشاء.

FLAGGER
AHEAD
منعطف

أمامك منعطف

أمامك أعمال على
الطريق

أمامك طاقم
عمل

أمامك مراقب مرور

تحذيرات مواقع العمل
أمامك مراقب مرور

أمامك مراقب مرور

الحارة اليمنى مغلقة

حد السرعة بمناطق
العمل

الفتات السكك الحديدية
تنبه الفتات السكك الحديدية السائقين إلى معابر السكك الحديدية القادمة.

معبر سكة
حديدية

سكة حديدية

معبر سكة
حديدية معبر
2 TRACKS

معبر سكة
حديدية

الفتات المناطق المدرسية
تحذر الفتات أو إشارات المرور الصفراء أو الخضراء المائلة إلى الصفرة الالمعة السائقين من الدخول إلى منطقة بالقرب من مدرسة قد يعبر فيها
األطفال الطريق.

SCHOOL
BUS STOP
AHEAD
عبور طلبة
مدارس

عبور طلبة
مدارس

محطة
حافالت مدرسية

أمامك محطة
حافالت مدرسية أمامك

30

الفصل السادس | عالمات وإشارات المرور

رمز المركبة بطيئة الحركة
رمز المركبة البطيئة الحركة عبارة عن شكل لونه برتقالي المع من الداخل محاط بحواف حمراء ،ويشير إلى مركبة بطيئة الحركة ال يمكن أن
تتجاوز سرعتها ً 25
ميل في الساعة.

مركبة بطيئة
الحركة

الفتات السرعة الموصى بها
قد تُستخدم الفتات المرور الموصى بها جنبًا إلى جنب مع الالفتات التحذيرية.

EXIT

RAMP

35

15
MPH

M.P.H.

السرعة الموصى بها
في الطرق الدائرية

السرعة الموصى بها
في الطريق المنحدر

M.P.H.

السرعة الموصى بها
في المخارج

45
أمامك الفتة السرعة
المسموح بها

إشارات تنظيم المرور
تُستخدم إشارات والفتات تنظيم حركة المرور في ضبط سرعة وحركة المرور وتعرض القواعد التي يجب على السائق االلتزام بها .فيما يلي أمثلة
على إشارات والفتات تنظيم حركة المرور في إنديانا:

DO NOT

LEFT LANE

EMERGENCY
STOPPING
ONLY

BLOCK
INTERSECTION
ممنوع سد مفترق
الطرق

ممنوع الدخول

LEFT ON
GREEN
ARROW
ONLY

LEFT
TURN
SIGNAL

السير في االتجاه األيسر
إذا كان السهم أخضر فقط

إشارة االنعطاف إلى
اليسار

MUST

TURN LEFT

ممنوع المرور

الوقوف
للطوارئ

الزم اليمين

LEFT TURN

HR
2 PARKING

MINIMUM
SPEED

االنعطاف إلى اليسار
وإفساح المجال لحركة
المرور

أماكن
انتظار محدود

أدنى سرعة

YIELD

8:30 AM
TO 5:30 PM

ON GREEN
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الزم المسار األيسر عند
االتجاه نحو اليسار

40

منعطفات متعددة
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NO
PARKING
ANY
TIME
ممنوع االنعطاف إلى
اليسار

ممنوع الوقوف

ممنوع الدوران
إلى الخلف

طريق واحد

ممنوع االنعطاف إلى
اليمين

ممنوع الوقوف
في أي وقت

ONE
WAY

P

1 HOUR
PAY
PARKING

طريق واحد

ممنوع مرور الشاحنات

RESERVED
PARKING

أماكن وقوف
السيارات المخصصة

موقف سيارات مدفوع
األجر

SLOWER
TRAFFIC
KEEP
RIGHT

SPEED
ZONE
AHEAD

على سائقي المركبات
بطيئة الحركة االلتزام

بالمسار األيمن أمامك
منطقة سرعة

RIGHT LANE

MUST

TURN RIGHT
مسار مخصص ألنواع
محددة من المركبات

الزم المسار األيمن عند
االتجاه نحو اليمين

المسار األيمن فقط

ممنوع االنعطاف
واإلشارة حمراء

أماكن وقوف السيارات المخصصة التي يمكن
الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة

توقف

HER E
ON

توقف هنا
عند اإلشارة حمراء

منطقة يُمنع وقوف
المركبات بها

االنعطاف إلى اليمين
أو التقدّم

االنعطاف إلى اليسار
أو التقدّم

طريق به مساران
االنعطاف إلى اليسار

طريق خطأ

أولوية المرور

اللوحات اإلضافية
تضاف هذه اللوحات في بعض األحيان إلى أسفل الفتات التوقف لإلشارة إلى االتجاهات التي يجب أن تتوقف عندها المركبات الموجودة
في مفترق الطريق.

ALL WAY
المرور المتقاطع

كل الطرق
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عالمات اإلرشاد المروري
توفر عالمات اإلرشاد المروري للسائقين معلومات عن نوع الطريق الذي يسافرون عليه ،ومداخل ومخارج الطرق السريعة القادمة ،وبُعد المسافات
عن الوجهات المختلفة .فيما يلي أمثلة على عالمات اإلرشاد المروري في إنديانا:
40

INTERSTATE

70

Brookston
10
Lafayette
19
Indianapolis 82
1 MILE

مطار

محطة حافالت

مخارج الطرق السريعة

عرض
المسافات

عالمة إرشاد
مسبق

مؤشر
عدد األميال

INDIANA

70 40 39
طريق الوالية

طريق الواليات المتحدة
السريع

الطريق السريع بين
الواليات

الفتات خدمات قائدي السيارات والمناطق الترفيهية
توفر الفتات الخدمات التي يمكن للسائقين الحصول عليها والمناطق الترفيهية معلومات عن المرافق القريبة والمتنزهات والمناطق الترفيهية.

أماكن اإلقامة المتاحة

المرافق
المتاحة

مسار عجل

منحدر للقوارب

موقع تخييم

متوفر خدمات غذائية

متوفر خدمات ملء
الوقود

موقف سيارات
ألصحاب الهمم

موقف سيارات
ألصحاب الهمم

الفتة تاريخية

مستشفى

منطقة استراحة

معلومات عن الطريق
 /الطقس

حديقة عامة

خدمة
هاتف
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إشارات المرور
تُستخدم أجهزة التحكم في حركة المرور مثل مصابيح والفتات التوقف للتحكم في تدفق حركة المرور واإلشارة إلى حق السير في مفترقات الطرق
ومعابر المشاة.

القيادة في مفترقات الطرق
الضوء األخضر يعني السماح بالمرور .إذا كان ضوء إشارة المرور أمامك أخضر ،فلديك الحق في السير والقيادة عبر مفترق الطريق طالما كان
مفترق الطريق خاليًا من المركبات والمشاة اآلخرين.
الضوء األصفر الثابت يعني أن الضوء األخضر قد انتهى واإلشارة على وشك أن تتحول إلى اللون األحمر .إذا كان ضوء إشارة المرور أصفر
ثابتًا ،فهذا يعني االستعداد للتوقف .إذا كنت تقترب من مفترق الطريق وكنت قريبًا جدًا من التوقف بأمان ،يمكنك إكمال السير.
الضوء األحمر يعني التوقف .يكون لحركة المرور الداخلة على مفترق طرق من اتجاهات أخرى الحق في المرور على الطريق .إذا كان ضوء
إشارة المرور أمامك أحمر ،فال يجوز لك عبور مفترق الطرق حتى يتحول الضوء الذي يواجهك إلى اللون األخضر ويكون مفترق الطرق خاليًا.

R

R

LEFT TURN

YIELD

Y

Y

ON GREEN Y

G

G

G

االنعطاف إلى مفترق طرق
إذا كان أمامك سهم أخضر مع ضوء أحمر أو أخضر ،فلديك الحق في المرور وقد تمر عبر مفترق الطرق ،طالما أن مفترق الطرق خا ٍل.

إذا كان ضوء إشارة المرور أمامك أخضر دون سهم ،فيمكنك المرور عبر مفترق الطرق طالما كان خاليًا .يجب أن تعطي الحق في المرور لجميع
المركبات القادمة .قد تنتقل مركبة واحدة فقط في المرة الواحدة إلى مفترق الطرق للدوران إلى اليسار.

األسهم الصفراء الوامضة للسماح باالنعطاف
يعني السهم األصفر الوامض للسماح باالنعطاف أنه ال يجوز لك االنعطاف إال بعد أن تكون قد أعطيت حق المرور للمشاة
وحركة المرور القادمة.
إذا كنت تواجه ضو ًءا أو سه ًما أصفر ثابتًا ،فإن حقك في المرور ينتهي ويجب عليك االستعداد للتوقف.

االنعطاف عندما تكون إشارة المرور باللون األحمر الثابت
إذا كنت تواجه ضو ًءا أو سه ًما أحمر ،فهذا يعني أن حقك في المرور قد انتهى .إذا كنت في منتصف مفترق الطريق ،يمكنك
االنعطاف بمجرد توقف حركة المرور القادمة .إذا كنت تواجه ضو ًءا أو سه ًما أحمر ،فال يجوز لك عبور مفترق الطرق حتى
يتحول الضوء الذي يواجهك إلى اللون األخضر ويكون مفترق الطرق خاليًا.
لالنعطاف يمينًا عبر مفترق طرق عندما تواجه ضو ًءا أو سه ًما أحمر ،يجب أن تتوقف تما ًما ،عندما يكون ذلك مسمو ًحا به ،وتتأكد من عدم
وجود مركبات ومشاة في طريق االنعطاف أو على وشك الدخول إليه ،وتتحقق من عدم وجود الفتة "( "No Turn on Redممنوع االنعطاف
واإلشارة حمراء) وتستخدم الحارة الصحيحة.
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قد تنعطف لليسار عبر مفترق طرق عندما تواجه ضو ًءا أو سه ًما أحمر إذا كنت تتجه من شارع ذي اتجاه واحد إلى شارع آخر ذي اتجاه واحد
أيضًا .ويجب أيضًا أن تتوقف تما ًما ،وتتأكد من عدم وجود مركبات ومشاة في طريق االنعطاف أو على وشك الدخول إليه ،وتتحقق من عدم وجود
الفتة "( "No Turn on Redممنوع االنعطاف واإلشارة حمراء) ،وتستخدم الحارات الصحيحة.

الضوء األصفر الوامض
يعني الضوء األصفر الوامض المعروض دون سهم عند مفترق طرق أنه يجب عليك إبطاء السرعة وتوخي الحذر عند
التنقل عبر مفترق طرق .إذا قمت باالنعطاف نحو اليسار ،يجب عليك إعطاء الحق في المرور لحركة المرور والمشاة
القادمين .يجب على جميع المركبات الموجودة في شارع التقاطع إعطاء حق المرور لك .ومع ذلك ،يجب عليك مراقبة
المركبات أو المشاة اآلخرين الذين يحاولون عبور مفترق الطرق.
هناك نوع آخر من الضوء األصفر الوامض ويظهر في شكل إشارة مستطيلة ذات وميض سريع .تُستخدم إشارات الوميض
السريع المستطيلة عند ممرات المشاة وال تومض إال عند تنشيطها بواسطة أحد المشاة.

الضوء األحمر الوامض
الضوء األحمر الوامض عند مفترق الطرق يعادل عالمة التوقف ويعني أنه يجب أن تتوقف تما ًما قبل االنتقال بحذر لدخول
مفترق الطرق.
إذا كنت تواجه ضو ًءا وامضًا أحمر عند مفترق طرق ال يلزم توقف حركة المرور المتقاطعة فيه ،فال يجوز لك االنتقال
إال عندما يكون مفترق الطرق خاليًا وعندما ال تتعدى على حق أولوية المرور لحركة المرور المتقاطعة.
إذا كنت تواجه ضو ًءا أحمر وامضًا عند مفترق طرق حيث ال يلزم توقف حركة المرور المتقاطعة فيه ،فال يجوز لك
االنتقال إال بعد التوقف وإعطاء حق المرور إلى أي مركبة موجودة بالفعل في مفترق الطرق ،أو أي مركبة توقفت قبلك
ودخلت إلى مفترق الطرق ،وأي مركبة وصلت في الوقت نفسه معك وموجودة على يمينك.

إشارات الدراجات
تتحكم اإلشارة التي تعرض رموز الدراجات فقط في ممر الدراجات أو مسار منفصل للدراجات وال تسري إال على راكبي
الدراجات .كما هو الحال مع إشارات المركبات ،يشير اللون األحمر إلى التوقف ،ويعني اللون األصفر أن حق الطريق ينتهي،
ويعني اللون األخضر التحرك.

إشارات الحافالت أو إشارات النقل العابر
تتحكم اإلشارة التي تعرض أشرطة مستطيلة بيضاء في الحافلة أو حارة العبور
وال تسري إال على مشغلي الحافالت أو النقل العابر.

االقتراب من الضوء األحمر أو الفتة التوقف
إذا كنت تقترب من ضوء أحمر أو الفتة توقف ،يجب عليك التوقف عند خط التوقف األبيض المتواصل .إذا لم يكن هناك خط توقف ،يجب عليك
التوقف تما ًما بشكل عمودي على الفتة التوقف أو قبل الدخول إلى ممر المشاة على جانب مفترق الطرق .إذا لم يكن هناك ممر مشاة ،يجب عليك
التوقف تما ًما قبل الدخول إلى مفترق الطرق.
غالبًا ما يعلق األشخاص الذين يستخدمون الدراجات النارية والدراجات التي تُدار بمحركات والدراجات الهوائية بالزحام عندما يكون ضوء إشارة
المرور أحمر ،إذ ال يتغير لون اإلشارة إلى اللون األخضر بسرعة .قد يتجنب هؤالء األفراد فترات االنتظار الطويلة عندما يكون ضوء إشارة
المرور أحمر وفقًا للشروط التالية:
•قد ينتقل سائق الدراجة الذي يقترب من مفترق طرق يتم التحكم فيه بواسطة إشارة مرور عندما يكون ضوء إشارة المرور أحمر ثابتًا إذا
حذرا بالطريقة المطلوبة
توقف تما ًما لمدة دقيقتين على األقل وكان ً
•قد ال تنطبق هذه القاعدة على الدراجات المسيرة بمحرك

االقتراب من الفتة أولوية المرور
تشير الفتة أولوية المرور إلى أنه يجب على السائق إبطاء السرعة عند االقتراب من مفترق طرق واالستعداد للتوقف تما ًما عند اقتراب مركبة
أو مشاة لهم الحق في أولوية المرور من اتجاه آخر.
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إذا كنت تقترب من الفتة أولوية المرور ،يجب أال يضطر سائق المركبة التي تقترب من اتجاه آخر والتي يكون لها الحق في أولوية المرور إلى
استخدام المكابح حتى يتجنب االصطدام معك.

االقتراب من مفترق طرق به إشارة غير عاملة
إذا كنت تقترب من مفترق طرق به إشارة غير عاملة ،يجب أن تتوقف قبل الدخول إلى مفترق الطرق .بعد التوقف ،ال يمكنك االنتقال بحذر إال بعد
أن تعطي حق أولوية المرور لكل من:
•حركة المرور المتقاطعة التي دخلت بالفعل إلى مفترق الطرق
•أي مركبة توقفت أمامك وبدأت في الدخول إلى مفترق الطرق
•أي مركبة وصلت في الوقت نفسه الذي وصلتَ فيه وموجودة على يمينك
•أي حركة مرور للمشاة

االقتراب من مفترق طرق ال توجد به الفتات أو إشارات مرور
قبل الدخول إلى شارع من أحد الشوارع الضيقة أو الممرات ،يجب أن تتوقف وتعطي حق أولوية المرور للمركبات األخرى.

إشارات عبور المشاة
إشارات عبور المشاة تنبه المشاة بالوقت الذي يمكنهم فيه عبور الشارع أو مفترق الطريق بأمان.
ً
رمزا لشخص يمشي عندما يعبر المشاة شارعًا أو مفترق طريق بأمان .في بعض مفترقات
تعرض إشارات عبور المشاة كلمة "( "WALKالسير) أو
الطرق ،يوجد زر بالقرب من قاعدة إشارة عبور المشاة أو الفتة التوقف يمكن الضغط عليه لتفعيل إشارة المشي.
ً
رمزا لليد المرفوعة عندما يكون عبور المشاة للشارع أو مفترق
تعرض إشارات عبور المشاة الكلمتين "( "DON’T WALKممنوع السير) أو
الطريق غير آمن .تومض الكلمات أو الرموز لتنبيه المشاة إلى أن وقت المرور اآلمن للشارع أو مفترق الطريق ينتهي.

السيرة

السيرة

ممنوع السير

ممنوع السير

إشارات عبور المشاة المختلطة
إشارة عبور المشاة المختلطة هي إشارة تُستخدم لتسهيل عبور المشاة ،حيث يمكن العثور عليها في منتصف الطريق .تكون إشارة عبور المشاة
المختلطة مظلمة إال إذا تم تنشيطها من قبل المشاة.
بمجرد تنشيطها من قبل المشاة ،ستعرض ضو ًءا أصفر وامضًا للسماح للسائقين بإخالء التقاطع .وسيتبع اللون األصفر الوامض ضوء أصفر ثابت
لتحذير السائقين من انتهاء حقهم في المرور .بعد ذلك ،سيتم عرض مصباحين أحمرين ثابتين في أثناء عبور المشاة ،ومن ثم سيومض المصباحان
للسماح للسائقين بالمرور إذا كان المعبر خاليًا من المشاة .ستصبح إشارة عبور المشاة المختلطة مظلمة حتى يتم تنشيطها مرة أخرى عن طريق
أحد المشاة.
 .1مظلمة حتى يتم تفعيلها
R

R

 .3أصفر ثابت

 .2أصفر وامض
R

Y

R

R

 .5اللون األحمر الوامض خالل فترة إخالء الطريق من المشاة
R

FR
Y

R4
SY

FY

FR

 .4أحمر ثابت خالل فترة سير المشاة

Y

 .6مظلمة مجددًا حتى يتم تفعيلها
R

R

Y

R
Y
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SR

SR

مفتاح الرموز
 SYأصفر ثابت
 FYأصفر وامض
 SRأحمر ثابت
 FRأحمر وامض

آمنةانتظار ال َمركبات
والفتات
الفصل الثالث
والزوارقبطريقة
الشاراتالمركبات
السابع || تشغيل

الفصل السابع |

تشغيل المركبات بطريقة آمنة

سا .يجب على السائق الذي يحرص على االلتزام بكل متطلبات السالمة
يمكن أن يتشتَّت انتباه السائقين في أثناء القيادة ،حتى أولئك األكثر خبرة وتمر ً
أن يحذر من تصرفات السائقين اآلخرين ويتوقع وقوع أي مشاكل محتملة.

عالمات الحارات المرورية
تفصل عالمات الحارات المرورية بين المركبات وتنبه السائقين بالوقت المسموح فيه بتجاوز المركبات أخرى.

عالمات الحارات المرورية الصفراء
تفصل عالمات الحارات المرورية الصفراء بين الحارات المرورية المتعددة للمركبات التي تسير في اتجاهين متعاكسين .يمكنك اجتياز خط أصفر
متقطع لتجاوز مركبة أخرى عندما يكون الوضع آمنًا ،ولكن يجب أال تجتاز الخط األصفر المتواصل إال في حالة االنعطاف.

مكون من حارتين بخط أصفر متواصل
طريق ّ

مكون من حارتين بخط أصفر متقطع
طريق ّ

مكون من أربع حارات بخط أصفر متواصل
طريق ّ

عالمات الحارات المرورية البيضاء
تفصل عالمات الحارات البيضاء بين الحارات المتعددة للمركبات التي تسير في االتجاه نفسه .يكون معظم الطرق التي توجد بها أكثر من حارتين
مرسو ًما عليها خطوط بيضاء متقطعة للفصل بين الحارات .يمكنك اجتياز الخط األبيض المتقطع عندما يكون تغيير الحارات آمنًا ،لكن يجب عدم
اجتياز الخط األبيض المتواصل.

ثالث حارات للمرور بخطوط بيضاء متواصلة

تغيير الحارات المرورية وتجاوز المركبات األخرى
ال تقم بتغيير الحارة المرورية إال إلى حارة واحدة فقط في كل مرة تريد فيها تغيير الحارات .عند تغيير الحارات المرورية لالستعداد لالنعطاف،
يجب أن تُعطي إشارة توضح عزمك على القيام بذلك قبل تغيير الحارات أو االنعطاف بمسافة  200قدم على األقل .ويجب أن تعطي اإلشارة على
مسافة  300قدم على األقل قبل االنعطاف إذا كنت تقود مركبة في منطقة تسير فيها المركبات بسرعة ال تقل عن ً 50
ميل في الساعة .ال تتحرك
بشكل متعرج داخل وخارج الحارات ،ألن ذلك سيزيد من خطر وقوع حادث بقدر كبير .يجب أن يستخدم سائقو المركبات التي تتحرك بسرعة بطيئة
الحارة اليمنى على الطرق السريعة .اترك الحارة اليسرى للمركبات التي تتحرك بسرعة أعلى أو المركبات العابرة.
اتبع هذه القواعد عند االنتقال من حارة إلى أخرى:
•تأكد من عدم وجود حركة مرورية أمامك في الحارة التي تريد االنتقال إليها
•انظر في مرايا مركبتك للتحقق من عدم وجود أي مركبات تستعد لتجاوزك
أدر رأسك لبرهة نحو الحارة التي تنتقل إليها للتأكد من عدم وجود مركبة في المنطقة التي ال توضحها المرايا الخاصة بك وأن هناك مساحة
• ْ
كافية لالنتقال إلى الحارة المجاورة
•استخدم إشارة االنعطاف لتنبيه السائقين اآلخرين بعزمك على تغيير الحارات المرورية
•انتقل بطريقة سلسة إلى الحارة الجديدة التي ستقود فيها السيارة
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اجتياز المركبات األخرى
اتبع هذه القواعد عند اجتياز المركبات األخرى:
•تأكد من أن حارة المرور خالية من الحركة المرورية ،إذ يجب أن تعود إلى الجانب األيمن من الطريق قبل أي مركبة قادمة بمسافة  100قدم
على األقل
•تحقق من الجانب الخلفي والجانب األيسر لمركبتك للتأكد من عدم وجود مركبة أخرى تحاول اجتيازك
•استخدم إشارات االنعطاف لتنبيه السائقين اآلخرين بعزمك على تغيير الحارات
•انتقل إلى حارة المرور ،وزد من سرعتك ،واستمر في التحرك لألمام إلى أن تتمكن من رؤية المركبة التي تجتازها في مرآة الرؤية الخلفية
•استخدم إشارة االنعطاف المناسبة قبل الرجوع إلى الحارة الذي كنت تقود فيها المركبة في البداية

االجتياز المحظور
تُعتبر محاولة اجتياز المركبات األخرى في المواقف التالية من األمور الخطيرة وغير القانونية:
•عند وجود خط أصفر متواصل على جانب السائق من ناحية خط منتصف الطريق
•عند وجود الفتة صفراء على شكل راية مكتوب عليها "( "No Passing Zoneمنطقة ممنوع التجاوز بها) على الجانب األيسر من الطريق،
أو عند وجود الفتة بيضاء على شكل مستطيل مكتوب عليها "( "Do Not Passممنوع التجاوز) على الجانب األيمن من الطريق
•عند القيادة أو االقتراب من منحنى على الطريق
•عند االقتراب من قمة تل أو منحدر في الطريق
•عندما تكون على بُعد  100قدم من مفترق طرق أو معبر سكة حديدية أو كوبري أو جسر أو نفق

تجاوز المركبات األخرى لمركبتك
إذا كانت هناك مركبة أخرى تحاول تجاوزك على الجانب األيسر من الطريق ،فاسمح لها بالمرور بأمان وال تزد من سرعتك.

قواعد االنعطاف اآلمن والقانوني
القاعدة األولى لالنعطاف بطريقة آمنة وقانونية هي االنتقال إلى الحارة المرورية المناسبة قبل االنعطاف .لالنعطاف إلى اليسار ،كن في أقصى يسار
الحارة من االتجاه الذي تسير به .لالنعطاف إلى اليمين ،كن في أقصى يمين الحارة من االتجاه الذي تسير به.

االنتقال من طريق ذي اتجاه واحد
إلى طريق آخر ذي اتجاه واحد أيضًا

االنتقال من طريق ذي اتجاه واحد
إلى طريق ذي اتجاهين

االنتقال من طريق ذي اتجاهين إلى طريق
آخر ذي اتجاه واحد

االنتقال من طريق ذي اتجاهين إلى طريق
آخر ذي اتجاهين أيضًا
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إعطاء إشارة توضح عزمك على االنعطاف
يجب أن تعطي إشارة انعطاف مناسبة قبل االنعطاف أو تغيير الحارات بمسافة  200قدم على األقل .إذا كان الحد األقصى للسرعة ً 50
ميل في
الساعة أو أكثر ،يجب عليك إعطاء إشارة انعطاف مناسبة قبل االنعطاف أو تغيير الحارات بمسافة  300قدم على األقل.
أكثر أنواع اإلشارات أمانًا هي اإلشارات الضوئية إذ يلجأ سائقو معظم المركبات إلى استخدامها .ومع ذلك ،إذا تعطلت واحدة أو أكثر من هذه
اإلشارات ،يمكنك اإلشارة باليد .ال يجوز لك استخدام إشارات اليد في اختبارات مهارات القيادة.

االنعطاف إلى اليسار

االنعطاف إلى اليمين

التوقف أو تهدئة السرعة

صا لذلك
االنعطاف إلى اليسار من الحارات المرورية الوسطى المصممة خصي ً
في الطرق المزدحمة التي يوجد بها العديد من األماكن التي يمكن للمركبات االنعطاف منها إلى اليسار ،توجد غالبًا حارة وسطى مخصصة فقط
للمركبات التي يرغب سائقوها في االنعطاف إلى اليسار.
كن على دراية دائ ًما بأن المركبات التي تسير في االتجاه المعاكس قد تدخل الحارة
الوسطى لالنعطاف إلى اليسار أمام سيارتك .ال تستخدم هذا النوع من الحارات الوسطى
لتجاوز السيارات األخرى نهائيًا.
عادة ً ما يمكن تحديد الحارات الوسطى ال ُمصممة لالنعطاف إلى اليسار عن طريق الفتة
مرسوم عليها سهمان توجيهيان متبادالت ومكتوب عليها ""CENTER LANE ONLY
(الحارة الوسطى فقط) أو من خالل األسهم المرسومة على الرصيف ،وذلك على الرغم من
عدم وجود الفتات أو أسهم على الرصيف في بعض الحارات الوسطى.

حارة مركزية مع أسهم مرسومة على األسفلت

الدوران إلى الخلف
الدوران إلى الخلف عبارة عن حركة يقوم فيها السائق بتغيير اتجاهه عن طريق
خطيرا وينبغي عدم القيام به إال إذا
االستدارة  180درجة .قد يكون الدوران إلى الخلف
ً
سمح القانون بذلك .اتبع هذه القواعد عند الدوران إلى الخلف:
•يجب إعطاء حق أولوية المرور دائ ًما إلى المركبات والمشاة
•ال تقم أبدًا بالدوران إلى الخلف عند منحنى على الطريق أو عند االقتراب من قمة
تل أو منحدر
•ال تقم أبدًا بالدوران إلى الخلف على طريق سريع بين الوالياتً .
فبدل من ذلك ،يمكنك التوجه نحو المخرج التالي والدخول إلى الطريق السريع
مرة أخرى في االتجاه المعاكس
الدوران للخلف في مفترقات الطرق عبر الفتحة الوسطى

يكون الدوران إلى الخلف مسمو ًحا به وضروريًا في مكان واحد وهو مفترقات الطرق التي تُحظر بها حركة االنعطاف إلى اليسار في مفترق الطرق
نفسه ،ويحدث االنعطاف إلى اليسار بعد أن يمضي السائق عبر مفترق الطرق ويستدير إلى الخلف عند الفتحة الوسطى القادمة .يُعرف هذا بالدوران
للخلف في مفترقات الطرق عبر الفتحة الوسطى ،وتوجد على جانب الطريق الفتات لتوجيه السائقين لذلك.

الفتات التوقف في االتجاهات األربعة
إن قواعد التوقف في االتجاهات األربعة تشبه قواعد التوقف في اتجاهين ،وهي التوقف وتفقد الحركة المرورية القادمة ،ثم متابعة التحرك عندما
يكون الوضع آمنًا .القاعدة األساسية في الفتات التوقف في االتجاهات األربعة هي أن أول مركبة تتوقف عند مفترق الطرق هي التي تمر ً
أول عبره.
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ومع ذلك ،يمكن أحيانًا أن تصل إلى الفتة التوقف في االتجاهات األربعة في الوقت نفسه الذي يصل فيه سائق آخر .في مثل هذه الحاالت ،يكون للسائق
في جهة اليمين أحقية المرور في الطريق .ومع ذلك ،إذا كان هناك أي شكوك حول السائق الذي لديه أحقية المرور في الطريق أو إذا كانت هناك
احتمالية في حدوث اصطدام ،فمن األفضل أن تكون أحقية المرور في الطريق للسائق اآلخر.

مفترقات الطرق الدائرية
ج ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠطرق

د

ج

ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور ﻣﺷﺎة

YIELD

ﻣ

ت

ﺔ اﻧﻌطﺎف
ﻧطﻘ
اﻟﺷﺎ
ﺣﻧﺎ

YIELD

بالنسبة لمفترقات الطرق الدائرية متعددة الحارات التي تحتوي الطرق
الدائرية بها على أكثر من حارة واحدة ،يجب على السائقين معرفة الحارة
التي يجب السير فيها قبل الدخول إلى مفترق الطرق الدائري .وينبغي
للسائقين عدم تغيير الحارات التي يسيرون فيها في الطرق الدائرية.

ب ﺟزﯾرة وﺳط اﻟطرﯾق

YIELD

مفترق الطرق الدائري عبارة عن تقاطع دائري ال تدخل إليه الحركة
المرورية أو تخرج منه إال من خالل المنعطفات اليمنى وتستمر في المضي
في عكس اتجاه عقارب الساعة .عند االقتراب من مفترق الطرق الدائري،
تعطي المركبات القادمة دائ ًما حق أولوية المرور إلى المركبات األخرى
الموجودة داخل مفترق الطرق الدائري.

أ

ﻋﻼﻣﺎت ﺧط ﻣراﻋﺎة أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣرور

ﻻ ﺗﻌﺑر ﻣطﻠ ًﻘﺎ ﺧﻼل اﻟﺣﺎرة/اﻟﺣﺎرات
اﻟﻣرورﯾﺔ اﻟداﺋرﯾﺔ ﺑﻣﻔﺗرق طرﯾق
داﺋري ﺣول ﺟزﯾرة ﻣرورﯾﺔ
ﺑﻣﻧﺗﺻف اﻟطرﯾق.

YIELD

YIELD

د

YIELD

ب
أ

تتوفر الفتات وعالمات مرسومة على األرصفة أو كلتاهما لتوجيه السائقين
إلى الحارة المناسبة لهم قبل دخول الطريق الدائري.
تختلف الساحة الدائرية عن مفترق الطرق الدائري في أنها قد تتضمن حركة
مرورية في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة .يمكن أيضًا
التحكم في الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري الخاص بالساحة الدائرية عن
طريق وضع الفتات التوقف ً
بدل من الفتات أولوية المرور.
توجد في بعض مفترقات الطرق الدائرية أكثر من حارة واحدة ،مما قد يسبب
اختناقًا مروريًا عند قيادة المركبات الصغيرة في مفترق الطرق الدائري
بجانب المركبات الكبيرة ،مثل الشاحنات المقطورة والحافالت.

YIELD

ﺣﺎرة ﻣرورﯾﺔ
ﯾﻣﻧﻰ

ﺣﺎرة ﻣرورﯾﺔ
ﯾﺳرى

ﻻﻓﺗﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻟﺣﺎرات اﻟﻣرورﯾﺔ

YIELD

اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺗرﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷﺎة
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور اﻟﻣﺷﺎة ﺑﺎﻟﻣرور ،وﻋﺑور
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻔﺗرق اﻟطرق
اﻟداﺋرﯾﺔ.

طريق دائري مكون من حارتين
(ال يعكس كل تصميمات/مخططات الطرق الدائرية)

عند االقتراب من مفترق طرق دائري متعدد الحارات أو القيادة داخله ،يجب على السائقين إعطاء حق المرور ألصحاب المركبات الكبيرة الموجودة في
مفترق الطرق الدائري في الوقت نفسه .ويتضمن ذلك تقليل السرعة أو التوقف للسماح بمرور المركبات الكبيرة بأمان عبر مفترق الطرق الدائري.
إذا كانت هناك سيارتان كبيرتان تقتربان أو تسيران عبر مفترق طرق دائري في الوقت نفسه ،يجب على السائق الموجود في الحارة اليمنى إعطاء حق
المرور للسائق الموجود في الحارة اليسرى .ويتضمن ذلك تقليل السرعة أو التوقف للسماح بمرور المركبات الكبيرة الموجودة في الحارة اليسرى.

السير خلف المركبات التي يعزم سائقوها على االنعطاف
عند السير خلف سائق أعطى إشارة تدل على عزمه على االنعطاف ،أو قلل من سرعته ومن المحتمل أنه يستعد لالنعطاف ،يجب عليك أن تقلل من
سرعتك كذلك وأن تستعد للتوقف.

حدود السرعة
يشترط القانون في والية إنديانا على السائقين االلتزام بحدود السرعة المكتوبة على الالفتات عند قيادة المركبات.
تجاوز الحد األقصى للسرعة المحددة يقلل من قدرة السائق على القيادة بأمان حول المنعطفات أو األشياء الموجودة على الطريق .كما يؤدي ذلك
إن
ُ
إلى قطع مسافة أطول عند إيقاف المركبات في حاالت الطوارئ .وتزداد حدة االصطدامات مع زيادة سرعة السيارة .وتقل فاعلية الخصائص التركيبية
للمركبات ،وكذلك أجهزة الضبط مثل وسائد الهواء وأحزمة األمان مع زيادة السرعة.
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حدود السرعة على الطرق السريعة الواصلة بين الواليات في المناطق الريفية
تقع الطرق السريعة الواصلة بين الواليات في المناطق الريفية خارج المناطق الحضرية التي يبلغ عدد سكانها  50,000شخص على األقل.
تنطبق القواعد التالية الخاصة بالحد األدنى للسرعة في هذه المناطق:
•ال تتجاوز سرعة عربات نقل الركاب ً 70
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة
•ال تتجاوز سرعة الشاحنات التي يبلغ إجمالي وزنها أكثر من  26,000رطل ً 65
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة
ال تتجاوز سرعة المركبات على الطرق السريعة المقسَّمة الواصلة بين الواليات في المناطق الريفية ً 60
ميل في الساعة أو الحد األقصى
للسرعة المحددة.

حدود السرعة في المناطق الحضرية
صا على األقل .تنطبق القواعد التالية الخاصة بالحد األدنى للسرعة في هذه المناطق:
يبلغ عدد سكان المناطق الحضرية  50,000شخ ً
•ال تتجاوز سرعة المركبات على الطرق السريعة الواصلة بين الواليات في المناطق الحضرية ً 55
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة
المحددة
•ال تتجاوز سرعة المركبات على الطرق السريعة غير المقسَّمة في الواليات ً 55
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة
•ال تتجاوز سرعة المركبات على طرق األحياء ً 55
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة
•ال تتجاوز سرعة المركبات في معظم المناطق السكنية الحضرية ً 30
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة
•ال تتجاوز سرعة المركبات في الشوارع الضيقة ً 15
ميل في الساعة أو الحد األقصى للسرعة المحددة

حدود السرعة في مناطق المدارس
إذا كنت تقود السيارة بالقرب من إحدى المدارس ،يجب عليك تقليل السرعة إلى الحد األدنى للسرعة المحددة في منطقة المدارس .الساعات المعتادة
التي يجب عليك تقليل السرعة فيها في مناطق المدارس هي من الساعة  7صبا ًحا إلى الساعة  4:30مسا ًء ،من يوم االثنين حتى يوم الجمعة .ومع
ذلك ،قد تقلل السلطات المحلية أيضًا حدود السرعة المسموح بها في مناطق المدارس عند وجود األطفال.

حدود السرعة في مناطق العمل على الطرق السريعة
تكون حدود السرعة في مواقع العمل أقل دائ ًما من الحد األقصى المحدد للسرعة في المنطقة بمقدار  10أميال في الساعة على األقل .يجب على
السائقين االلتزام بالحد األقصى للسرعة المحددة في مواقع العمل.

حدود السرعة للحافالت المدرسية
في حاالت عدم القيادة على الطرق السريعة بين الواليات أو داخلها ،يبلغ الحد األقصى للسرعة للحافالت المدرسية ً 40
ميل في الساعة ما لم يكن
الحد األقصى للسرعة المحددة أقل .ويبلغ الحد األقصى للسرعة للحافالت المدرسية على الطرق السريعة بين الواليات ً 60
ميل في الساعة أو ال
يتجاوز الحد األقصى للسرعة المحددة.

تقليل السرعة في المواقف الخطرة
قيادة السيارة بسرعة مفرطة تؤدي إلى حدوث آثار وخيمة حتى عندما تكون الظروف المحيطة مثالية ،إذ إنها تزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
تعتبر القيادة وفقًا للحد األقصى للسرعة المحددة أو تجاوزه في أوضاع الطريق التالية أكثر خطورة:
•سوء األحوال الجوية وضعف الرؤية

•ظروف المركبة غير آمنة

•طرق زلقة أو جليدية

•ضعف الحالة التكوينية المادية

•القيادة بإطارات بالية

•الظروف الخطرة على سطح الطريق

الكبح والمسافات اآلمنة بين السيارات
مؤشرا على مدى سرعة انتقال مركبة تسير بسرعة  35و 55وً 65
ميل في الساعة.
يوضح الرسم البياني التالي
ً

ً 35
ميل في الساعة

ً 55
ميل في الساعة

ً 65
ميل في الساعة

المسافة المقطوعة في الثانية بالقدم

51.3

80.7

95.3

حارات المرور في الثانية الواحدة

2.6

4

4.7

الثواني المستغرقة للوصول إلى ملعب كرة قدم

5.8

3.7

3.1

السرعة
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ثوان على األقل .عند اتباع مركبة ما،
تتضمن القواعد الجيدة التي ينبغي للسائقين اتباعها البقاء خلف المركبة الموجودة أمامك لمدة ثانيتين أو ثالث
ٍ
راقبها خالل فترة اجتيازها لجسم ثابت وقدّر الوقت الذي استغرقته قبل محاولتك الجتياز الجسم نفسه.
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في قدرة المركبة على التوقف وهي:
•وزن المركبة
•نوع المكابح وحالتها
•نوع العجالت وحالتها
•الحالة المادية لسطح الطريق
•سرعة االنزالق على سطح الطريق
•مدى انحدار الطريق

االنزالق
قد تتسبب المنعطفات المفاجئة أو تغيير الحارات المرورية أو الضغط الشديد على المكابح في انزالق المركبة .اإلجراءات ال ُمتبعة لتصحيح خطأ
االنزالق هي نفسها بالنسبة لكل من المركبات ذات الدفع األمامي والمركبات ذات الدفع الخلفي.
ْ
بدأت سيارتك في فقد قوة الجر أو بدأت العجالت الخلفية في االنزالق جانبيًا ،يجب عليك أن تخفف من الضغط على دواسة البنزين .ال تبتعد
إذا
سريعًا عن اتجاه االنزالق وال تتحرك في اتجاه مغاير تما ًما ،ألن ذلك من الممكن أن يتسبب في التفاف السيارة.
إذا كانت سيارتك مزودة بالمكابح التقليدية ،فقم بتحريك مقود السيارة بطريقة محكومة في االتجاه الذي ينزلق فيه الجزء الخلفي من السيارة .عندما
تستعيد قوة الجر ،قم بتصحيح وضع السيارة وتحرك ببطء.
إذا كانت سيارتك مزودة بنظام الفرامل المانعة لالنغالق ( ،)ABSفاستمر في وضع قدمك على دواسة الفرامل ،مع الحفاظ على وجود ضغط ثابت
ومستمر ،في أثناء القيادة بشكل طبيعي .ال تضغط على دواسة الفرامل إلى النهاية .يشير الصوت الميكانيكي أو الضوضاء واالهتزاز أو المقاومة
المتزايدة في دواسة الفرامل إلى أن نظام الفرامل المانعة لالنغالق يعمل بشكل صحيح.

انقالب المركبات
تُعد حوادث التحطم الناتجة عن انقالب المركبات مسؤولة عن حوالي ثلث حاالت وفيات الركاب .يمكنك الحد من خطر االنقالب في أثناء القيادة
من خالل:
•تفادي الشعور بالتوتر أثناء القيادة – يحدُث العديد من حاالت انقالبات السيارات عندما يبالغ السائقون في تعديل قيادتهم كر ّد فعل يَغلُب عليه
االضطراب عند مواجهة حالة من حاالت الطوارئ .يمكن أن تؤدي المبالغة أو اإلفراط في تصحيح وضع القيادة على الطرق السريعة التي
تقود فيها المركبات بسرعات عالية إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة ،مما يمكن أن يجبرها على االنزالق جانبيًا واالنقالب تباعًا.
خفف من ضغط رجلك على دواسة
•معرفة الحركات المناسبة – إذا خرجت مركبتك عن الطريق ،يجب أال تعود على الرصيف على الفور.
ْ
البنزين .عليك أن تعود إلى الطريق تدريجيًا ،عندما يكون ذلك آمنًا.
•المحافظة على عجالت المركبة – تحد العجالت المنفوخة على نحو غير صحيح والعجالت المهترئة من قدرتك على البقاء متحك ًما في
المركبة ،وهذا هو العامل األكثر أهمية الذي يساهم في تقليص إمكانية انقالب المركبة.
•التحميل على المركبات بشكل مالئم – يمكنك معرفة الحمولة القصوى اآلمنة لسيارتك ،وكذلك التوزيع المناسب للحمولة ،من خالل دليل
مالك المركبة.
ُ
•تو ِ ّخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق الريفية – تعد حاالت انقالب المركبات أكثر احتمالية على الطرق غير المقسَّمة ذات
االتجاهين أو الطرق المقسَّمة التي ال تحتوي على حواجز .إذا انحرفت سيارة عن مسارها على طريق ريفي ،يمكن أن تنقلب إذا وقعت
في حفرة أو اصطدمت في جدار ،أو قد تتعرقل بسبب التربة الناعمة.
يزداد خطر انقالب العربات التي تحمل  15راكبًا بشكل كبير بسبب زيادة عدد الركاب .وتتضمن المخاطر األخرى السائقين عديمي الخبرة
والعجالت ذات الحجم غير الصحيح و/أو اإلطارات المملوءة بالهواء على نحو غير مالئم ،والبضائع ال ُمحملة بشكل غير صحيح و/أو الركاب
الذين من الممكن أن يؤثروا على مركز ثقل السيارة.

االقتصاد في استهالك الوقود
يزيد استهالك الوقود اضطراديًا عند زيادة السرعة عن ً 45
ميل في الساعة ،حيث ت َستخدم سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة وقودًا أكثر بنسبة
ميل في الساعة مقارنة بمعدل ً 55
 50بالمائة تقريبًا عندما تسير بمعدل ً 75
ميل في الساعة.
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يمكنك زيادة توفير استهالك الوقود الخاص بك من خالل:
•القيادة بطريقة أكثر كفاءة عن طريق التصرف بعقالنية ،ومراقبة الحد األقصى للسرعة ،وتفادي نقل البضائع على سطح المركبة الخاصة بك،
وإزالة الوزن الزائد على مركبتك.
•تجنب التسارع أو التوقف المفاجئ
•الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة عن طريق صيانة محركك بشكل صحيح ،والحفاظ على أن تكون إطاراتك مملوءة بالهواء بشكل صحيح
واستخدام درجة زيت المحرك الموصى بها.
•التخطيط والجمع بين السفريات .يصبح توفير استهالك الوقود أصعب بالنسبة لك في الوقت الذي يكون فيه محرك مركبتك باردًا عن الوقت
الذي يكون المحرك ساخنًا فيه .يمكن أن تستهلك بعض الرحالت القصيرة التي كان المحرك في بدايتها باردًا ضعف كمية الوقود التي
تستخدمها الرحالت الطويلة متعددة األغراض التي تغطي المسافة نفسها.

ضغط الهواء في اإلطارات وعمق مداس اإلطار

ضغط الهواء في اإلطارات
من المعروف أن اإلطارات تفقد ما يصل إلى رطل واحد لكل بوصة مربعة ( )psiكل شهر ،لذلك ينبغي عليك التحقق من جميع اإلطارات مرة
واحدة في الشهر أو قبل الرحالت الطويلة ،ويتضمن ذلك اإلطار االحتياطي أيضًا .إليك الطريقة:
اشتر مقياس ضغط موثوقًا بنتائجه
• ِ
•افتح باب سيارتك ،وعلى جانبه ،من المفترض أن يكون هناك ملصق عليه المقياس الخاص بوحدة الرطل الواحد لكل بوصة مربعة
الموصى به لمركبتك.
•تحقق من إطارات سيارتك "الباردة" – قبل أن تقود سيارتك أو على األقل بعد ثالث ساعات من القيادة.
•أدخل مقياس الضغط في ساق الصمام على اإلطار
•سيتحرك مقياس الضغط ويُظهر رق ًما معينًا
•قارن وحدة الرطل الواحد لكل بوصة مربعة الذي تم قياسها مع وحدة الرطل الواحد لكل بوصة مربعة المكتوبة على الملصق الموجود على
الجزء الداخلي لباب مركبة السائق أو في الكتيب الخاص بالمالك – ال تقارن ذلك مع وحدة الرطل الواحد لكل بوصة مربعة المكتوبة على
جانب اإلطار الخاص بك
•إذا كانت وحدة الرطل الواحد لكل بوصة مربعة أعلى من الرقم ،فقم بإخراج الهواء حتى يتطابق الرقمان؛ وإذا كانت أقل ،فأضف المزيد من
الهواء (أو اطلب المساعدة من أي مقدم خدمة هواء اإلطارات) حتى يصل إلى الرقم المطلوب

عمق مداس اإلطارات
تحقق من إطارات سيارتك بحثًا عن أي تآكل وتلف مرة واحدة كل شهر ،أو قبل االستعداد للرحالت الطويلة .إحدى الطرق السهلة التي يمكن من
خاللها التحقق من تآكل اإلطارات تتمثل في استخدام اختبار "البِ ْنس".
سا واجعل الجانب المرسوم عليه جسم أبراهام لنكولن بين إبهامك وسبابتك
1 .أحضر بِ ْن ً
2 .حدد مكانًا على إطارك يكون فيه مداس اإلطار منخفضًا للغاية وأدخل الجزء المرسوم عليه رأس لينكولن في أحد الشقوق
إذا غطى المداس أي جزء من رأس لنكولن ،فأنت تقود باستخدام مداس قانوني وآمن .وإذا انخفض مستوى المداس عن ذلك (حوالي  16/1من البوصة)،
فستقل قدرة مركبتك على السيطرة على الطريق في الظروف غير المواتية بشكل كبير

القيادة في ظروف جوية ُمتقلّبة

القيادة في فصل الشتاء
تتسبب القيادة في فصل الشتاء في عدد من المخاطر بسبب الجليد والثلوج ودرجات الحرارة الباردة جدًا .يجب عليك دائ ًما أن تمسح نوافذك
قبل القيادة.
خطرا ويتسبب في أن تفقد المركبة قوة الجر.
الجليد المتكون على الطريق من المحتمل أن يُشكل
ً
تمثل الثلوج عددًا من المشكالت بالنسبة للسائقين ،خاصة عندما تكون مصحوبة برياح شديدة .ويمكن أن يقل مدى الرؤية بشكل كبير .احذر من
الثلوج المتساقطة ،خاصة في المناطق الريفية ،حيث يمكن لبوصات قليلة فقط من الثلج أن تتسبب في انسداد الطرق .احذر دائ ًما من الظروف
الجليدية كذلك عندما يكون هناك تساقط للثلوج على األرض ،وخاصة عند التقاطعات ،واستخدم المصابيح األمامية الخاصة بك حتى يراك السائقون
اآلخرون .انتبه إلى أن الرطوبة على المنحدرات والجسور والممرات يمكن أن تتجمد أحيانًا قبل األجزاء األخرى من الطريق .ابقَ على مسافة آمنة
خلف الثلوج.
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امنح محرك مركبتك متسعًا من الوقت دائ ًما لإلحماء قبل القيادة في الظروف الجوية شديدة البرودة .تحقق من أن الخزان مليء بالوقود في أثناء
قادرا على استخدام المدفأة ألطول فترة ممكنة .امسح الثلوج عن المصابيح األمامية والمصابيح
القيادة ،بحيث إذا علقت في الطريق ،يمكن أن تظل ً
الخلفية باستمرار.
ف ّكر في حمل أكياس مهمات اإلنقاذ الشتوية في مركبتك والتي تحتوي على رمل أو شرائط من السجاد من أجل الجر ،وكابالت تقوية ،وأغطية،
عرضة للتلف ،ومياه معبأة في زجاجات.
ومجرف ،وكشاف ،ومالبس إضافية ،وشموع ،وكبريت ،ووجبات خفيفة غير ُم ّ

األمطار
يمكن أن تكون أسطح الطرق المبللة زلقة بشكل خطير ،خاصة بعد هطول األمطار مباشرة .في أثناء القيادة على الطرق المبللة ،تسير مركبتك بالفعل
على طبقة رقيقة من الزيت واألوساخ والمياه التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث انزالق مائي.
وتزداد إمكانية وقوع انزالق مائي مع زيادة السرعة ،وفي أي وقت يمكن أن تصبح إطارات مركبتك متصلة مباشرة مع الزيوت واألوساخ والمياه فقط.
في حالة حدث ذلك ،يجب أال يكون هناك احتكاك بالفرامل أو زيادة في السرعة أو االنعطاف ،وقد يتسبب وجود أي عواصف هوائية أو حدوث أي
تغييرات في مستوى الطريق أو االنعطاف البسيط في فقدان السيطرة على مركبتك.
ال تقد عندما تكون إطارات مركبتك ملساء أو متآكلة .يجب عليك تقليل السرعة عند هطول أمطار غزيرة أو وجود مياه راكدة أو طين على الطريق.
بعد القيادة عبر برك المياه ،اختبر الفرامل عن طريق الضغط عليها بشكل متواصل .كما أن فعل ذلك سيساعد على تجفيفها .قلل من سرعتك إذا وصلت
المياه إلى ما هو أعمق من مداسات اإلطارات .استخدم المصابيح األمامية حتى يراك السائقون اآلخرون.

الضباب
والمارة وإشارات المرور .يجب أن تقود بحذر وبسرعة مخفضة .ال تستخدم
يمكن للضباب أن يحد بدرجة كبيرة من وضوح رؤيتك للمركبات األخرى
ّ
مصابيح اإلضاءة األمامية .استخدام مصابيح اإلضاءة المنخفضة لتحسين اإلضاءة على الطريق ورؤية األجسام المحيطة القادمة .إذا غطى الضباب
كل شيء تما ًما وانخفض مستوى الرؤية إلى ما يقرب من الصفر ،فتوقف على جانب الطريق بعيدًا قدر اإلمكان .يجب استخدام المصابيح األمامية
وإشارات الطوارئ الوامضة في أثناء القيادة في الضباب.

الرياح الشديدة
الرياح الشديدة لها تأثير كبير في المركبات العالية (مثل الشاحنات والسيارات الرياضية ( .))SUVكن ُمل ًما بهذه الشروط واتخذ اإلجراءات المناسبة
من أجل سالمتك.

الفيضانات المفاجئة
تتسبب الفيضانات المفاجئة في مقتل الكثيرين أكثر من أي حاالت أخرى للطقس على الطرق كل عام .كن منتب ًها بشدة في الليل أو في أثناء القيادة على
طرق غير مألوفة .إذا علقت في عاصفة ما أو تعرضت لموقف خطير ،فاتبع القواعد التالية:
•ال تقد المركبة حول الحواجز المرورية أو بعد رؤية الالفتات التي توضح بأن الطريق مغلق
•احترس من الجسور والمجارير واألجسام األرضية التي يمكن أن تكون مياه الفيضانات قد جرفتها أو غمرتها
•يجب عليك أال تقود عندما تغطي المياه الطريق ،ألن عمق الماء ليس واض ًحا دائ ًما ويمكن أن تخفي المياه االنجرافات
•إذا توقفت سيارتك في منطقة مغمورة بالمياه ،يجب تركها في أسرع وقت ممكن ،ألن مياه الفيضانات يمكن أن ترتفع بسرعة وتجرف السيارة
وركابها بعيدًا

القيادة في الليل
ليل عددًا من المشكالت المحتملة التي من شأنها أن تجعل األمور أسوأ إذا لم تكن لديك خبرة في القيادة ً
تثير القيادة ً
ليل أو في الظروف المحفوفة
ً
بالمخاطر .فالسائقون أقرب إلى اإلحساس باإلرهاق في أثناء القيادة ليل وقد يكونون أشد عرضة من غيرهم للحوادث .كن مستعدًا للتوقف عن القيادة إذا
شعرت بأي عالمة من عالمات النعاس المذكورة في الصفحة .45

الرؤية
يصعب رؤية المشاة وعالمات الطرق والمركبات األخرى في الليل .يجب عليك التقليل من السرعة العادية في ظل ظروف القيادة ً
ليل ،خاصة على
الطرق غير المألوفة.
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وقد تحد األنوار الصادرة من المصابيح األمامية من الرؤية أيضًا .ال تنظر مباشرة ً إلى مصابيح أي مركبات تقترب لتجنب هذه األنوار ،وعوضًا عن
ذلك ركز على الجانب األيمن من الطريق.

المصابيح األمامية
يجب على السائقين استخدام المصابيح األمامية بين غروب الشمس وشروقها ،وكذلك في أي وقت آخر تكون فيه الرؤية على مسافة أقل من
 500قدم .عندما تكون المصابيح األمامية ُمضاءة ،يجب استخدام مصابيح الضوء المنخفضة عند االقتراب من مسافة  500قدم من أي مركبة قادمة
أو عند السير على بعد  200قدم من الجزء الخلفي من أي مركبة أخرى.

القيادة تحت تأثير الكحول/األدوية والقيادة الخطيرة

الشعور بالنعاس في أثناء القيادة
يمكن أن تؤدي القيادة في أثناء الشعور بالنعاس إلى جعلك أكثر عرضة للحوادث .ويمكن أن تكون الحوادث المرتبطة بالقيادة في أثناء الشعور
بالنعاس خطيرة للغاية؛ مما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو ربما الموت في بعض الحاالت .تشير التقديرات على الصعيد الوطني إلى أن
ْ
أظهرت الدراسات أن القيادة لمدة  18ساعة دون نوم تجعل السائق
 %16.5من جميع حوادث السيارات المميتة متورط بها سائقون ُمرهقون.
على القدر نفسه من الضعف كالسائق الذي تكون نسبة الكحول في دمه  ،.08وهذا هو الحد القانوني للكحول.
وعمال نوبات العمل من بين األشخاص األكثر عرضةً للقيادة في أثناء الشعور بالتعب المفرط ،باإلضافة إلى اآلباء و َمن يتناولون األدوية المهدئة
وأولئك الذين يعانون من اضطرابات في النوم لم تتم معالجتها .وعلى الرغم من أن أي شخص من الممكن أن يرتكب خطأ ً فاد ًحا في القيادة عند عدم
نيل قسط كاف من الراحة ،فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 29عا ًما هم األكثر تعرضًا للخطر ،إذ يمثلون  64في المائة من الحوادث
المرتبطة باإلرهاق.
كن مستعدًا للتوقف عن القيادة إذا كنت غير قادر على البقاء متيق ً
ظا أو إذا شعرت بأي من عالمات النعاس التالية:
•النوم في إشارات التوقف الحمراء
•التثاؤب أو فرك العينين أو العيون الدامعة أو تثاقل الجفون
•صعوبة تذكر آخر بضعة أميال أو آخر دقائق في القيادة
•تفويت عالمات الطريق أو المخارج
•تغيير الحارات المرورية بشكل مفاجئ
•اإليماء بالرأس أو تدلي الرأس
•الخروج عن الطريق أو السير بقوة على حواجز تخفيف السرعة
•اإلخفاق في الحفاظ على سرعة ثابتة
إذا كنت تقود السيارة في أثناء الشعور بالنعاس ،فقد تصبح أبطأ في التعامل مع ظروف الطريق والحركة المرورية .ويمكن أن تعاني في سبيل
استيعاب المعلومات المعقدة القادمة من أماكن مختلفة في وقت واحد .وقد تصبح أيضًا غير مبا ٍل عند اتخاذ القرارات ال ُمتعلقة بالقيادة ،أو تواجه
صعوبة في إيالء االهتمام ،أو تغفو بالفعل في أثناء القيادة.

كيفية منع الشعور بالنعاس في أثناء القيادة
ال تقد المركبة إذا كنت تشعر بالتعب .تتمثل أفضل طريقة لتقليل اإلحساس بالنعاس في الحصول على قسطٍ من النوم .أوقف المركبة في منطقة آمنة
بأسرع ما يمكن واحصل على قيلولة قصيرة.
صا آخر نال قس ً
إذا كان ممكنًا ،فتجنب القيادة في أثناء األوقات التي تشعر فيها بالنعاس .د ْ
طا كافيًا من الراحة يتولي مهمة القيادة .ف ّكر في اتباع
ع شخ ً
نظام تشارك السيارات ،أواستخدام وسائل النقل العام ،أو اطلب سيارة أجرة ،أو اطلب من أحد أفراد العائلة أو األصدقاء أن يوصلك إلى وجهتك.

القيادة دون تركيز
تعتبر القيادة دون تركيز أحد العوامل المساهمة في وقوع العديد من الحوادث .وتشمل القيادة دون تركيز أي أنشطة تُشتت نظرك عن الطريق
أو تجعلك ترفع يديك عن مقود السيارة أو تشغل عقلك عن القيادة .وتتضمن أنشطة القيادة دون تركيز االنتباه أشيا ًء مثل استخدام الهاتف الخلوي
والمراسلة عبر الهاتف واألكل.
ثوان .وعندما
تعد المراسلة أكثر مصادر التشتت المثيرة للقلق .يتطلب إرسال الرسائل النصية أو قراءتها أن تشيح بنظرك عن الطريق لمدة 5
ٍ
تتحرك بسرعة ً 55
ميل في الساعة ،يشبه ذلك قيادة مسافة مماثلة لطول ملعب كرة قدم كامل وأنت مغلق العينين.
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القيادة المتهورة
حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في والية إنديانا سببه "القيادة المتهورة" .ويمكن القول بأن حوادث القيادة الخطيرة هي أي
تصادم يقع بسبب قيام السائق بواحد أو أكثر من األمور التالية :القيادة المتهورة ،أو تجاهل اإلشارة المرورية ،أو السرعة.
وطبقًا لقانون والية إنديانا ،ينطبق على الشخص وصف القيادة المتهورة إن قام هذا الشخص خالل القيادة المتواصلة لمركبة في مرة واحدة بثالثة
أمور على األقل مما يلي:
•السير خلف مركبة عن كثب
•قيادة المركبة بطريقة غير آمنة
•تخطي مركبة أخرى على اليمين من خالل الخروج بالسيارة عن الطريق المعبدة
•إيقاف مركبة أو إبطاء سرعتها بطريقة غير آمنة
•االستعمال غير الضروري آللة التنبيه بالسيارة
•عدم اإلذعان لألوامر
•عدم االلتزام بوسائل تنظيم المرور
•القيادة بسرعة غير آمنة
•تشغيل المصابيح األمامية للمركبة بصورة متكررة

القيادة على الطرق الريفية
خطرا من القيادة على الطرق المعبدة بين الواليات أو شوارع المدن ،فالطرق الريفية قد تكون أقل في
قد تكون القيادة على الطرق الريفية أكثر
ً
العرض وقد تكون مرصوفة باألسفلت أو ترابية أو مفروشة بالحصى.
الجر،
الحصى – التوقف أو االنعطاف على الطرق المفروشة بالحصى غير المتماسك ينطوي على صعوبة كبيرة ،وذلك بسبب انخفاض قوة
ّ
الجر ،يكون االنزالق واردًا .لذا ،عليك أن تبطئ السرعة مسبقًا لتقليل خطر االنزالق عند االنعطاف أو التوقف.
وحينما تنخفض قوة
ً
التراب – خالل الفترات الجافة ،تكون الطرق الترابية متربة للغاية ،وهذا التراب يمكن أن يؤدي إلى تشويش الرؤية .استخدم الضوء الخافت
للمصابيح األمامية كي يتسنى لسائقي المركبات األخرى رؤيتك بوضوح.
الجسور والطرق الضيقة – بعض الجسور والطرق قد تكون ضيقة ،لذا يتعين عليك توخي الحذر عند االقتراب من المركبات األخرى أو
تجاوزها على الطرق أو الجسور الضيقة .واحرص دو ًما على مراقبة إشارات الجسور الضيقة وكن مستعدًا للتوقف لمرور المركبات األخرى.
التالل أو القمم شديدة االنحدار – قبل االقتراب من قمة تل شديد االنحدار ،عليك أن تبطئ السرعة ،وتنتقل إلى الجانب األيمن من الطريق،
ومراقبة المركبات القادمة .ال تحاول اجتياز مركبة أخرى عند االقتراب من تل أو قمة شديدة االنحدار.
إعاقة مجاالت الرؤية – قد تقلل المحاصيل المزروعة مثل حقول الذرة من قدرتك على رؤية المركبات القريبة من مفترقات الطرق أو القادمة
من طرق متعرجة.

القيادة على الطرق السريعة بين الواليات
التقدير والتوقيت الجيدان ضروريان لالندماج بسالسة مع الحركة المرورية السريعة على الطرق السريعة ،فحينما تدخل طريقًا جانبيًا يؤدي إلى
الطريق السريع ،استمر في القيادة على اليمين وزد سرعة المركبة في الحارة المرورية الجانبية (في أثناء التسريع التدريجي) كي تتيح لمركبتك
االندماج مع حركة المرور حينما يكون الطريق أمامك خاليًا .وعلى السائقين الموجودين بالفعل على الطرق السريعة السماح لتلك المركبات بالدخول
إلى الطريق .ومع ذلك ،يتعين على السائقين الذين يدخلون إلى طريق سريع منح أولوية المرور للمركبات الموجودة على الطريق السريع.
فوت مخر ًجا ،فعليك متابعة القيادة إلى المخرج
فوته .فإن ّ
ومن غير اآلمن أن ترجع للخلف بالمركبة على طريق سريع بين الواليات لبلوغ مخرج ّ
التالي ،فمن غير القانوني ألي مركبة ،بخالف مركبات الطوارئ أو مركبات صيانة الطرق السريعة ،االنعطاف (على شكل حرف  )Uمن خالل
الدخول أو العبور إلى منتصف الطريق السريع بين الواليات.
أما في حاالت الطوارئ أو مركبات المعاقين ،فال يجوز إيقاف أو انتظار المركبة على جانب الطريق السريع بين الواليات.
تلتزم الشاحنات بالحارة المرورية اليمنى على الطرق السريعة ذات الحارتين المروريتين في اتجاه واحد ،وتلتزم بالحارتين المروريتين ناحية اليمين
على الطرق السريعة ذات الحارات المرورية الثالث أو أكثر في اتجاه واحد.
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مناطق العمل
غالبًا ما تُستخدم ألواح األسهم الوامضة لإلشارة إلى منعطف أو "معبر" .وفي هذه الحاالت ،تح ّدِد عالمات الحارات المرورية على الطريق أو
األقماع المرورية أو البراميل أو الحواجز المسار الذي يتعين على المركبة السير عليه .ألواح األسهم الوامضة التي ال تحدد االتجاه على الطريق
تكون عبارة عن إشارة للتحذير ،ولكنها ال تقتضي من السائق االنتقال إلى حارة مرورية أخرى.

التحرك أو االندماج يمينًا

يسارا
التحرك أو االندماج يمينًا أو
ً

التحرك أو االندماج يمينًا

تحذير

إشارات مراقب المرور
في بعض مواقع العمل ،يقف مراقب مرور واحد أو أكثر عند كل طرف من منطقة العمل لتنظيم حركة المرور.
ويجب عليك التوقف حينما يضع مراقب المرور راية مشعّة باللون البرتقالي أو األحمر في وضع أفقي على مسار المرور .ويمكنك متابعة القيادة
بسرعة منخفضة فقط بتوجيه من مراقب المرور.
وإن كان مراقب المرور يستخدم عصا اإلشارات ،فعليك التوقف أو المتابعة ببطء طبقًا للرسالة المعروضة على الالفتة "توقف" أو "إبطاء".
وتعرض هذه
وفي بعض الحاالت ،يتم استخدام أجهزة المساعدة اآللية لمراقب المرور كي يتسنى لمراقبي المرور الوقوف خارج حارة المرور.
ِ
األجهزة إشارة "توقف ( ")STOPأو "إبطاء ( ")SLOWتما ًما مثل عصا اإلشارات التي يحملها مراقب المرور.

توقف

تهدئة السرعة

توقف

المتابعة

جهاز مساعدة حارس المرور المؤتمت

تعليمات القيادة اآلمنة في مناطق العمل
تنطوي مناطق العمل على خطر يهدد كل من السائقين والعمال .لذا يجب مراعاة تلك المخاطر وتوخي الحذر عند التنقل في منطقة عمل:
حذرا على الدوام .التزم بحدود السرعة المنخفضة وانتبه لحارة المرور الضيقة والعمال على الطرق السريعة.
•كن ً
•انتبه .تح ّدِد الفتات مناطق العمل بدقة ما سيواجهك في الطريق.
•عليك االندماج سريعًا .إن بدأت باالندماج بمجرد رؤية الالفتات ،سوف يكون التدفق المروري أكثر سالسة.
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ثوان.
•أبطئ السرعة .إن كنت تقود بسرعة عند االقتراب من منطقة عمل ،فسوف تواجه حركة مرورية متباطئة أو منعدمة في غضون
ٍ
كثيرا من السيارة التي أمامك .حافظ على مسافة آمنة من جميع جوانب المركبة.
•ال تقترب
ً
•قلل اإللهاءات.
•استعد لالنطالق وتوقع تأخيرات.

عبور السكك الحديدية
يتم استخدام الفتات وإشارات خاصة وعالمات على الطرق لتحذير السائقين وتنظيمهم على معابر السكك الحديدية ،إال أنه من غير المتوقع وجود
جميع هذه الوسائل على كل معبر سكة حديد .يتعين على بعض المركبات بموجب القانون التوقف دو ًما على مسافة من معبر السكة الحديدية ال تقل
عن  15قد ًما أو تبعد  50قد ًما عن أقرب شريط حديدي .وال تنطبق هذه المتطلبات على خطوط السكك الحديدية غير المستعملة.
المركبات التي يجب عليها التوقف في معابر السكك الحديدية تتضمن:
•جميع المركبات التي تحمل الركاب نظير أجرة
•جميع حافالت المدارس
•جميع المركبات التي تحمل مواد متفجرة أو سوائل قابلة لالشتعال
يوجد عدد من الالفتات التحذيرية لتنبيه السائقين إلى وجود معبر سكة حديد.

معبر سكة حديدية

معبر سكة حديدية

معبر سكة حديدية

معبر سكة حديدية

اإلشارات التحذيرية المتصالبة
تحدد اإلشارات التحذيرية المتصالبة في معابر السكك الحديدية موقع خطوط السكك الحديدية.
وعند وضع هذه اإلشارات بمفردها ،يجب عليك التعامل معها باعتبارها "إشارة أولوية" ،ويكون قرار التوقف أو العبور قرارك .ويجب عليك التوقف
عند اقتراب قطار.
وحينما تظهر إشارة توقف على اإلشارة التحذيرية المتصالبة ،يجب عليك التوقف تما ًما وعدم اجتياز الشريط الحديدي إال بعد التأكد تما ًما من عدم
اقتراب القطار .ال تفترض عدم قدوم قطار لمجرد أنه ال يوجد سوى إشارة توقف.
وحينما توجد أجراس تحذيرية تدق ،أو مصابيح تومض ،أو مصابيح وبوابات ،يجب عليك التوقف وعدم المتابعة إلى أن يتوقف التحذير القائم أو يتم
إلزامك بالمتابعة بموجب مسؤول إنفاذ القانون أو توجيهك بواسطة حامل الراية على السكة الحديد.

السالمة عند عبور السكة الحديد

•يحظر على السائقين القيادة بااللتفاف حول بوابة معبر مغلق.
نظرا لحجم القطارات ،فإن السرعة الفعلية للقطار قد تكون خادعة
•ويجب االلتزام بجميع اإلشارات والوسائل التحذيريةً .
تما ًما ،لذا ،ال يجوز لك بأي حال محاولة سباق قطار لبلوغ معبر قبله.
•تجنب التوقف أو تغيير السرعات عند عبور خطوط السكة الحديد .يحظر على السائق البدء في عبور خطوط السكة
الحديد إال إن كانت الخطوط خالية تما ًما بحيث يمر بالمركبة دون توقف .إن علقت المركبة على خطوط السكة الحديد،
فعلى جميع من فيها مغادرتها على الفور.
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•ابحث عن إشارة إشعار الطوارئ في المعبر المزودة ببيانات االتصال لالتصال بمسؤولي السكة الحديد وتبليغهم بشأن
المعبر المغلق واتصل برقم الطوارئ  911طلبًا للمساعدة.
•انتبه للقطارات األخرى .في حالة وجود أكثر من خط سكة حديد ،فعلى السائق الذي ينتظر خلو خط السكة الحديد
التأكد من عدم قدوم قطار آخر على الخط اآلخر بعد مرور القطار األول .تحقق من عدم قدوم قطار آخر في االتجاه
المعاكس خلف القطار األول.
•يجب عليك مراعاة "المناطق المحلية الهادئة" ،حيث إن القطارات المقتربة ال تسمع أبواق السيارات في بعض المعابر
ذات البوابات.

2 TRACKS

•يجب عليك مراعاة أن بعض القطارات تعمل على خطوط في وسط الشوارع .وفي هذه الحاالت ،تومض إشارات
المرور باللون األحمر في جميع االتجاهات لإلشارة إلى وجود قطار يقترب .وعلى السائقين التعامل مع هذه اإلشارة
مثل أي تحذير آخر على المعابر.
•ال تجتز مركبة أخرى في نطاق  100قدم من معبر سكة حديد.

السالمة عند عبور السكك الحديدية
إذا تعطلت مركبتك عند أو في معبر سكة حديد ،أو إذا الحظت عقبة على خطوط السكة الحديد
خطرا على حياتك وحياة السائقين
أو في المعبر ،عند اقتراب قطار ،فإن هذا األمر قد يمثل
ً
اآلخرين ،أو مشغلي القطار والمسافرين فيه .لذلك ،عليك اتخاذ إجراء فوري للعمل على الحد
من تداعيات التصادم .فيما يلي بعض التوجيهات العامة إن حدث ذلك:
•متى بدأت مصابيح المعبر في الوميض وبدأت البوابة في االنخفاض ،فليس أمامك سوى
 20ثانية تقريبًا للخروج من المعبر.
•إذا علقت أنت أو سائق آخر على شريط السكة الحديد أو المعبر ،فعليك إخالء المكان
ومطالبة اآلخرين بذلك أيضًا ،والركض بزاوية  45درجة بعيدًا عن شريط السكة الحديد
في اتجاه القطار القادم .بعد إخالء المنطقة المجاورة ،اتصل برقم الطوارئ 911
وأبلغهم بالمشكلة.

بوابة معبر السكة الحديدية

عند االقتراب من معبر سكة حديد وتعطل المركبة في المعبر ،أو إذا الحظت عقبة على شريط السكة
الحديد أو في المعبر ،ولكن لم يكن ثمة قطار قادم أو موجود:
•اتصل على الفور بنظام اإلبالغ عن الحاالت الطارئة ( .)ENSسوف تجد رقم الهاتف
على الالفتة الزرقاء الموجودة على بوابة معبر السكة الحديد (مكتوب على اليمين؛ وقد يكون
رقم الهاتف مختلفًا على الالفتة الفعلية) .أخبرهم بالضبط عن العقبة الموجودة وعن موقعك.
•بعد إبالغ نظام اإلبالغ عن الحاالت الطارئة ،اتصل برقم الطوارئ  911وأبلغهم بالمشكلة.

القيادة على الطريق مع الشاحنات المقطورة
للحد من فرص وقوع حوادث مع شاحنة مقطورة ،عليك اإللمام بما يتعلق بها من قدرات المكابح ،والنقاط المحجوبة ،والقدرة على المناورة .يبلغ الحد
األقصى لعرض أي مركبة يمكن تشغيلها دون تصريح خاص  8أقدام و 6بوصات .ويبلغ الحد األقصى الرتفاع أي مركبة يمكن تشغيلها دون تصريح
خاص  13قد ًما و 6بوصات .وقبل التحرك بمركبة تتجاوز الحدود المسموح بها للحجم و/أو الوزن على الطرق السريعة العامة ،يتعين عليك استصدار
تصريح للحجم الزائد/الوزن الزائد .لمزيد من المعلومات بشأن المتطلبات والتصاريح ،يرجى زيارة الموقع .https://www.in.gov/dor/mcs.htm
يجب أن تحتوي جميع المركبات التي يزيد طولها عن  80بوصة على مصابيح توضح الحجم (مقدار الخلوص) أو عالمات أو عاكسات تجعل المركبة
مرئية للسائقين اآلخرين في الليل.

المكابح
تستغرق الشاحنات المقطورة وقتًا أطول للتوقف عن السيارات التي تسير بالسرعة نفسها ،ولذلك عليك أال تغير الحارة المرورية التي تسير عليها
فجأة أو تتوقف فجأة أمام الشاحنة المقطورة ،حيث يمكن لسيارة الركاب العادية التي تسير بسرعة ً 55
ميل في الساعة التوقف في حدود  130إلى
 140قد ًما تقريبًا ،أو حوالي نصف ملعب كرة قدم .أما الشاحنة المقطورة ذات الحمولة الكاملة والمكابح الساخنة ،فقد تحتاج إلى أكثر من  400قدم
للتوقف التام ،أو أكثر من طول ملعب كرة قدم بالكامل.
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االنعطاف
مسارا أقصر من العجالت األمامية ،وكلما كانت المركبة أطول ،كان الفارق أكبر .غالبًا ما يتمايل سائقو
عند انعطاف أي مركبة ،تتخذ العجالت الخلفية
ً
الشاحنات المقطورة في بداية التحرك لالنعطاف بزاوية ضيقة.
صا من ناحية اليمين .إن ظهرت شاحنة
لذا ،إن كنت تسير خلف شاحنة مقطورة ،فعليك مراقبة إشارات االنعطاف بها قبل محاولة اجتيازها ،وخصو ً
مقطورة تسير على اليسار ،انتظر لحظة لمعرفة أي اتجاه يحدده السائق باإلشارات وترقب منعطف ناحية اليمين .عند االقتراب من مفترق طرق دائري
أو الدخول فيه ،يلزم مراعاة القواعد ذات الصلة بمشاركة الطريق مع الشاحنات المقطورة .يمكنك االطالع على هذه القواعد في قسم "مفترقات الطرق
الدائرية" من هذا الفصل.

النقاط المحجوبة
يفترض كثير من السائقين خطأ ً أن سائق الشاحنة المقطورة يرى الطريق بصورة أوضح حيث يبلغ ارتفاع مقعده ضعف ارتفاع مقعد سائق السيارة
العادية .ولكن على الرغم من أن سائقي الشاحنات المقطورة لديهم رؤية أمامية أوضح بالفعل ومرايا أكبر ،إال أنه ال يزال لديهم نقاط محجوبة خطيرة
يمكن أن تختفي معها سيارة عن الرؤية تما ًما .وتصل النقاط المحجوبة لسائق سيارة الشحن إلى  20قد ًما أمام سيارة أجرة ،على جانبي المقطورة،
على امتداد سيارة األجرة ،وإلى  200قدم من خلف المركبة.
إن تباطؤ السائقين في النقاط المحجوبة على الجوانب وفي الخلف يعيق قدرة سائق الشاحنة المقطورة على المناورة لتفادي المواقف الخطرة.

القدرة على المناورة
الشاحنات المقطورة مصممة لحمل المنتجات لمسافات طويلة وليست مصممة للقدرة على المناورة مثل السيارات .وتتسم الشاحنات المقطورة بوزنها
األكبر ،والحاجة إلى مسافات أطول للتوقف والتسريع ،وإلى نصف قطر أعرض لالنعطاف .وتظل الشاحنات المقطورة ،على الطرق السريعة متعددة
الحارات المرورية ،في الحارة المرورية الوسطى إلتاحة تدفق السيارات المحلية المارة إلى داخل الطريق السريع وخارجه.
مضطرا لتبديل الحارة المرورية لتفادي التعرض لموقف
ويسهم البقاء في الحارة المرورية الوسطى في زيادة خيارات سائق الشاحنة المقطورة إن كان
ً
خطر أو وقوع حادثة خطيرة.

تعليمات لمشاركة الطريق مع الشاحنات المقطورة

•ال تعترض الطريق أمام شاحنة مقطورة للوصول إلى مخرج أو منعطف .إن اعتراض الطريق في المساحة المفتوحة أمام شاحنة مقطورة يقلص
المسافة المناسبة أمام سائق الشاحنة المقطورة لتخفيف السرعة بأمان .كما أن محاولة دفع سائق الشاحنة إلى منطقة إنشاءات ذات حارة مرورية
ثوان
فردية من شأنها أن تفضي إلى وضع خطير .انتظر لحظة إلبطاء السرعة والخروج خلف الشاحنة المقطورة .فاألمر لن يتجاوز بضع
ٍ
أخرى ،ولكنه سيقلل من فرص وقوع حادثة بدرجة كبيرة.
•ال تتباطأ عند المرور بجوار شاحنة مقطورة .احرص دو ًما على تجاوز الشاحنة المقطورة تما ًما وأن تكون دو ًما في الجانب األيسر .في حالة
التباطؤ عند المرور بجوار شاحنة مقطورة ،فإن وضعك يحول دون مناورة سائق الشاحنة المقطورة لدى ظهور عقبة في الطريق أمامه.
كثيرا من السيارة التي أمامك أو تتبعها مباشرة .عند السير خلف شاحنة مقطورة ،فإن كنت ال تستطيع رؤية المرايا الخلفية ،فإن هذا
•ال تقترب ً
يعني أن السائق ال يمكنه رؤيتك .إن السير خلف شاحنة مقطورة مباشرة محفوف بالخطر ،حيث إنك بذلك تزيل المسافة المناسبة أمامك لتخفيف
السرعة بأمان إن توقف سائق الشاحنة المقطورة بسرعة .إضافة إلى ذلك ،إن ارتطمت المركبة التي تتبعها بشيء ما في الطريق ،فلن تكون لديك
فرصة التصرف قبل ارتطام هذا الشيء بمقدمة سيارتك.
نظرا لكبر حجمها ،وكأنها تسير بسرعة أقل من السرعة التي
•ال تقلل من قدر حجم وسرعة الشاحنة المقتربة .غالبًا ما تبدو الشاحنة المقطورةً ،
تسير بها بالفعل ،فثمة عدد هائل من حوادث التصادم بين السيارات والشاحنات المقطورة وقع في مفترقات الطرق ألن سائق السيارة لم يتحقق من
مدى قرب الشاحنة أو مدى اقترابها بسرعة.
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القيادة على الطريق مع المركبات األخرى

قانون والية إنديانا إلفساح الطريق
تطبق والية إنديانا قانون إفساح الطريق ( )IC 9-21-8-35الذي يقتضي من السائقين منح أولوية المرور لغيرهم؛ بمعنى أخذ الجانب األيمن من
الطريق لحين التوقف التام؛ أو تغيير الحارة المرورية عند االقتراب من مركبة طوارئ تومض مصابيحها.

مركبات الطوارئ
يتعين على السائقين الذين يقتربون من مركبة طوارئ تومض مصابيحها بالضوء األحمر أو بالتناوب بين األحمر واألبيض ،أو بين األحمر واألزرق
تغيير الحارة المرورية بعيدًا عن المركبة المصرح لها .إذا لم تستطع إفساح الطريق ،فعلى السائقين تقليل سرعتهم إلى  10أميال في الساعة وفق
السرعة المحددة والمتابعة بحذر .ويُعد عدم االمتثال مخالفة من الفئة "أ".
مركبات الطوارئ المصرح لها بموجب  IC 9-13-2-6تتضمن ما يلي:
1 .مركبات وحدات اإلطفاء
2 .مركبات أقسام الشرطة
3 .سيارات اإلسعاف
4 .مركبات الطوارئ المدارة بواسطة أو لصالح المستشفيات أو المؤسسات الصحية والمنشآت الطبية.
5 .المركبات المحددة بصفتها مركبات طوارئ بواسطة إدارة النقل في والية إنديانا.
6 .فيما يلي المركبات اآللية المعتمدة من لجنة الخدمات الطبية الطارئة لوالية إنديانا( :أ) سيارات اإلسعاف المملوكة ألشخاص أو مؤسسات أو
شركات ذات مسؤولية محدودة أو منشآت بخالف المستشفيات؛ أو (ب) سيارات توفر خدمات طبية طارئة ولكنها ليست سيارات إسعاف ،بما
في ذلك خدمات االنتشال واإلنقاذ.
7 .مركبات إدارة اإلصالح المخصصة بصفتها مركبات طوارئ والتي تستجيب لحاالت الطوارئ.

المركبات المصفوفة المصرح لها
باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على السائقين الذين يقتربون من مركبة مصفوفة مصرح لها تومض مصابيحها باللون الكهرماني تغيير الحارة المرورية
بعيدًا عن المركبة المصرح لها .إذا لم تستطع إفساح الطريق ،فعلى السائقين تقليل سرعتهم إلى  10أميال في الساعة وفق السرعة المحددة والمتابعة
بحذر .ويُعد عدم القيام بذلك مخالفة من الفئة "ب".
المركبات المصرح لها التي تومض مصابيحها باللون الكهرماني تتضمن ما يلي:
1 .مركبات التصليح  /شاحنات القطر
2 .مركبات صيانة الطرق السريعة
3 .مركبات خدمات المرافق
4 .شاحنات نقل النفايات الصلبة  /شاحنات القمامة
5 .مركبات االستطالعات  /اإلنشاءات

الحافالت المدرسية
الحافالت المدرسية مزودة بمصابيح تومض باللونين الكهرماني واألحمر .حينما يشغل سائق الحافلة
المدرسية المصابيح الكهرمانية ،فإنه ينبه السائقين اآلخرين بأن الحافلة تبطئ سرعتها وأنه سيقوم
بإقالل األطفال أو إنزالهم .ولدى توقف الحافلة ،سيتم تشغيل المصابيح الحمراء وإنذار التوقف.
لذا يجب عليك أن تتوقف عند االقتراب من حافلة مدرسية تومض مصابيحها باللون األحمر وينطلق
إنذار التوقف بها .إن كنت تقود على طريق مقسم بحاجز أو سياج (خرساني أو سلكي) ،فيجب
عليك عدم التوقف إال إن كنت تسير في اتجاه الحافلة المدرسية نفسه.
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إن الخطر األكبر الذي يحيق باألطفال الذين يركبون حافلة للذهاب إلى المدرسة ليس ركوب
الحافلة في حد ذاته ،ولكنه يكمن في االقتراب من الحافلة أو مغادرتها .لذا ،يجب مراعاة ما يلي
عند االقتراب من محطة حافالت:
•االنتباه لألطفال الذين يلعبون أو يحتشدون بالقرب من محطات الحافالت
•مراعاة أن األطفال الذين يصلون متأخرين إلى الحافلة قد يندفعون إلى الشارع دون النظر
ويسارا
يمينًا
ً

STOP

•االستعداد للتوقف عند رؤية مصابيح الحافلة تومض باللون األصفر ،والتي تنبه السائقين إلى
أن الحافلة على وشك التوقف
إن تجاهل إنذار التوقف الصادر من حافلة مدرسية من شأنه أن يؤدي إلى ُجنحة من الفئة "أ"
وجناية من المستوى  ،6إن نجمت عن المخالفة إصابة جسدية ،أو جناية من المستوى  5إن
أفضت المخالفة إلى موت شخص.
وجدير بالذكر أن الحافالت المدرسية تتوقف عند معابر السكك الحديدية .وقد تزايدت حوادث التصادم من الخلف للحافالت المدرسية التي تتوقف
عند معابر السكك الحديدية في السنوات األخيرة.

الدراجات البخارية والدراجات الهوائية المزودة بمحرك
يجب أن يحظى سائقو الدراجات البخارية وراكبو الدراجات الهوائية المزودة بمحرك باالعتبارات نفسها التي يحظى بها غيرهم من السائقين .يجب
إتاحة الحارة المرورية بعرضها الكامل لجميع راكبي المركبات اآللية .على الرغم من أنه قد يبدو كما لو أنه توجد مساحة كافية في الحارة المرورية
تسع أكثر من مركبة آلية واحدة ،إال أنه من الضروري مراعاة أن الدراجات البخارية والدراجات الهوائية المزودة بمحرك قد تحتاج إلى استخدام
الحارة المرورية بالكامل للمناورة بأمان وتفادي المخاطر المحتملة التي ال يراها مشغلو المركبات اآللية األخرى.
إن الحجم الصغير للدراجات النارية والدراجات الهوائية المزودة بمحرك مقارنة بالمركبات األخرى يزيد من صعوبة تقدير السرعة والمسافة ،حيث
يمكن لتلك الدراجات كذلك التوقف بسرعة أكبر بكثير من المركبات اآللية األخرى .وبسبب حجم الدراجات النارية والدراجات الهوائية المزودة
فوت عند نظر سائق المركبة للخلف سريعًا من فوق كتفه .تحقق دو ًما من المرايا والنقاط
بمحرك ،فإنها قد تختفي في نقطة محجوبة لمركبة أو ت ُ َّ
المحجوبة قبل الدخول إلى حارة مرورية أو مغادرتها وعند مفترقات الطرق .استخدم دو ًما اإلشارات لتوضيح االتجاهات التي تعتزم االلتفات نحوها
قبل تغيير الحارة المرورية أو االندماج مع الحركة المرورية ،فهذا األمر من شأنه تمكين مشغلي المركبات اآلخرين من توقع التدفق المروري
والعثور على موضع آمن في الحارة المرورية.
ال تفترض أن إشارة االلتفات الوامضة في دراجة نارية أو دراجة هوائية مزودة بمحرك تعني اقتراب منعطف ،فمن المعتاد أن تلك الدراجات
تحتوي على إشارات ليست بها خاصية اإلطفاء الذاتي ،وينسى سائقوها أحيانًا إطفاءها .لذا عليك االنتظار إلى أن تتأكد من أن سائق الدراجة النارية
أو راكب الدراجة الهوائية المزودة بمحرك سيقوم بحركته قبل متابعتك للتحرك.
إن أوضاع الطريق ،التي قد تسبب إزعا ًجا بسي ً
طا لسائقي المركبات الكبيرة ،قد تنطوي على خطر كبير لسائقي الدراجات النارية .ومن المحتمل أن
يغير سائقو الدراجات النارية وراكبو الدراجات الهوائية المزودة بمحرك سرعتهم أو يعدلوا وضعهم داخل حارة مرورية فجأة كرد فعل على أوضاع
الطريق والمرور ،وذلك مثل األرضيات المليئة بالتجاويف أو الحصى أو األرضيات المبتلة أو الزلقة ،وتشققات األسفلت ،ومعابر السكك الحديدية،
ثوان إن كنت تسير خلف دراجة نارية ،كي يتسنى لسائقها المناورة أو التوقف في الحاالت الطارئة.
والرصف المخدد .اترك لنفسك أربع أو خمس
ٍ

الدراجات الهوائية
يشارك سائقو المركبات في المعتاد الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية .وعلى معظم الطرق ،يكون لراكبي الدراجات الهوائية الحقوق نفسها
الممنوحة لغيرهم من مستخدمي الطرق وتقع عليهم المسؤوليات نفسها المنوطة بهؤالء المستخدمين .ويتعين على السائقين اتباع التعليمات التالية
بخصوص مشاركة الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية:
•يجوز للسائقين تخطي راكبي الدراجات الهوائية عند وجود مساحة آمنة بجوار راكبي الدراجات الهوائية (ثالثة أقدام بحد أدنى) وحينما
ال يكون ثمة خطر من المركبات القادمة
•يتعين على السائقين منح أولوية المرور لراكب الدراجة الهوائية كما لو كانت مركبة أخرى
•ال يجوز ألكثر من اثنين من راكبي الدراجات الهوائية السير جنبًا إلى جنب إال على المسارات أو األجزاء الجانبية من الطرق المخصصة
حصرا للدراجات الهوائية
ً
•ال يتعين على راكب الدراجة الهوائية استخدام الحارة المرورية المخصصة للدراجات فقط ،ولكن له الحق في استخدام تلك الحارة المرورية
أو حارة مرور المركبات األخرى
•احرص على تفادي االنعطاف عبر مسار راكب الدراجة الهوائية
•حينما ينعطف سائق مركبة ناحية اليسار في أثناء دخول راكب دراجة هوائية مفترق طرق من االتجاه المعاكس ،فعلى السائق االنتظار لحين
مرور راكب الدراجة الهوائية قبل االنعطاف
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•في حالة مشاركة سائق مركبة حارة مرور المنعطف األيسر مع راكب دراجة هوائية ،يتعين عليه البقاء خلف راكب الدراجة إلى أن يستكمل
المنعطف األيسر بأمان
•في حالة انعطاف سائق مركبة ناحية اليمين مع اقتراب راكب دراجة هوائية من ناحية اليمين ،يتعين على السائق السماح لراكب الدراجة
الهوائية بالمرور من مفترق الطريق ً
أول قبل االنعطاف ناحية اليمين
بعد صف المركبة وقبل فتح أبوابها ،يتعين على السائق التحقق من وجود راكبي دراجات هوائية ً
أول.

عالمات الحارة المرورية المشتركة
عالمات الحارة المرورية المشتركة هي عالمات على الطرق لدراجة عليها سهمان ،الغرض منها مساعدة راكبي
الدراجات الهوائية إلبعاد أنفسهم عن السيارات المصفوفة وتنبيه مستخدمي الطرق اآلخرين لتوقع استخدام راكبي
الدراجات الهوائية حارات مرورية للمركبات.

عالمات ممر الدراجات وممر الحافالت

عالمة دراجة تحت سهمين عريضين

يمكن استخدام الرصيف الملون باللون األخضر لتعزيز رؤية ممرات الدراجات .يمكن استخدام األرصفة ذات
اللون األحمر لتعزيز رؤية ممرات الحافالت أو وسائل النقل العابر المخصصة للحافالت أو سيارات األجرة أو غيرها من وسائل النقل العام العابر.

المركبات بطيئة الحركة
يجوز لبعض المركبات الزراعية بطيئة الحركة ومعدات اإلنشاء والعربات التي تجرها الحيوانات مشاركة الطرق.
يجب عليك توخي الحذر عند االقتراب من تلك المركبات أو اجتيازها .كما يجب عليك االنتباه للرموز الخاصة التي
يتعين على السائق وضعها على المركبة بطيئة الحركة من الخلف.
وتكون لراكب الحصان أو العربة التي يجرها حصان الحقوق نفسها الممنوحة لسائق مركبة آلية والمسؤوليات نفسها
الواقعة عليه عند السير على طريق عام سريع .اقترب بحذر وانتبه ألي إشارات يدوية يستخدمها راكب الحصان أو
سائق العربة التي يجرها حصان.

مركبة بطيئة الحركة

مركبات المرافق الثابتة ومركبات الصيانة والنفايات الصلبة
حينما ترى المركبات الخاصة بالمرافق الثابتة أو مركبات اإلنشاء أو الصيانة أو التصليح أو المسح (االستطالع) أو النفايات الصلبة تومض
مصابيحها باللون اللون الكهرماني بالتناوب ،يجب عليك إبطاء السرعة واالنتقال إلى الحارة المرورية غير المتاخمة لتلك المركبة إن أمكنك القيام
بذلك بأمان .إن كنت تسير على طريق سريع يضم أربع حارات مرورية على األقل ،وتسير على الطريق مركبتان على األقل في اتجاهك نفسه،
يتعين عليك إبطاء السرعة واالنتقال إلى الحارة المرورية غير المتاخمة لتلك المركبات إن أمكنك القيام بذلك بأمان .إن لم يكن من الممكن تغيير
الحارة المرورية بأمان ،يتعين عليك إبطاء السرعة حتى  10أميال في الساعة دون السرعة المحددة والمتابعة بحذر.

شرطيو تنظيم المرور والمواكب الرسمية
بسبب الفعاليات الخاصة أو االحتقان المروري أو أسباب أخرى ،يجوز لضباط إنفاذ القانون توجيه حركة المرور تجاه مفترقات الطرق .قد يكون
األمر الصادر عن ضباط إنفاذ القانون مخالفًا لالفتة أو إشارة المرور .وفي هذه الحالة ،يجب اإلذعان لألمر الصادر عن ضباط إنفاذ القانون .تكون
للمواكب الرسمية ،مثل الجنازات ،أولوية المرور بصرف النظر عن إشارة المرور التي تقول عكس ذلك.
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انتظار المركبات والقيادة للخلف
اتبع اإلجراءات التالية للوقوف بالتوازي في مكان خا ٍل توجد به مركبات مصفوفة من أمامه ومن خلفه:
1 .استخدم اإلشارات لتوضيح االتجاه الذي تعتزم االلتفات نحوه لصف المركبة.
2 .ضع مركبتك بالتوزاي مع المركبة المصفوفة أمام المكان الخالي وحافظ على مسافة قدمين على األقل من تلك المركبة .قم بمحاذاة المصد الخلفي
مع المصد األمامي للمركبة المصفوفة أمام المكان الخالي (الشكل "أ").
3 .ارجع للخلف ببطء إلى أن تتساوى مقدمة المركبة مع الباب األمامي للسيارة الموازية .أدر عجلة القيادة ناحية اليمين تما ًما وارجع للخلف ببطء
إلى أن تكون المركبة بزاوية  45درجة ،ثم ارجع للخلف (الشكل "ب").
4 .حينما تجتاز مقدمة مركبتك مؤخرة السيارة الموازية ،أدر عجلة القيادة ناحية اليسار تما ًما ،ثم بالتدريج في أثناء الرجوع إلى المكان (الشكل
"ج").
5 .اجعل عجالت المركبة في اتجاه مستقيم وتقدم إلى األمام في المكان (الشكل "د").
منحدرا عند صف المركبة ،أدر عجالت المركبة نحو الرصيف .حينما تصادف مرتفعًا عند صف المركبة ،أدر عجالت المركبة بعيدًا
حينما تصادف
ً
عن الرصيف .في حالة عدم وجود رصيف ،أدر عجالت المركبة بعيدًا عن الشارع.
استخدم إشارة االنعطاف عند الدخول في حركة المرور من ساحة صف السيارات .احرص على النظر في كال االتجاهين وتحقق ثانيةً من السيارات
والمشاة عند الخروج من ساحة صف السيارات.

الشكل (د)

الشكل (ب)

الشكل (ج)

ساحات صف السيارات المحظورة
يحظر صف السيارات في األماكن العامة التالية:
•الطرق السريعة (ما لم يصرح بخالف ذلك)
•في مفترقات الطرق أو في حارات مرور المشاة
•على أرصفة المشاة أو في مداخل الشوارع
•في نطاق  15قد ًما من صنابير إطفاء الحريق أو في حارات مرور رجال ومعدات اإلطفاء
•الجسور أو غيرها من الهياكل اإلنشائية المرتفعة ،مثل الطرق السريعة أو األنفاق
•بجوار األرصفة الصفراء
•بجانب سيارة أخرى مصفوفة
سار لصف السيارات لهم
•أماكن صف السيارات المخصصة للمعاقين إال إن كان لديك تصريح ٍ
•المنطقة المخططة بخطوط مائلة بجوار أماكن صف السيارات التي يسهل للمعاقين الوصول إليها
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الرجوع للخلف
الرجوع للخلف أصعب من القيادة نحو األمام ،حيث يكون مجال الرؤية محجوبًا بالمركبة نفسها ،كما تزيد صعوبة التحكم في السرعة واالتجاه.
للرجوع للخلف ،أدر جسدك ناحية اليمين للنظر خالل النافذة الخلفية .ال تستخدم المرآة الخلفية فقط للرجوع للخلف .سر ببطء ،وراقب جميع
االتجاهات بحذر .ال ترجع إلى مفترق طرق لالنعطاف.

أماكن صف السيارات التي يسهل على المعاقين الوصول إليها
أماكن صف السيارات المخصصة للمعاقين معلمة بالفتة وعالمات
على الرصيف.
يحظر صف السيارات في المنطقة المخططة بخطوط مائلة بجوار أماكن
صف السيارات التي يسهل للمعاقين الوصول إليها .حيث تتيح تلك المنطقة
المخططة لمستخدمي كراسي ال ُمقعدِين إمكانية الدخول إلى سياراتهم والخروج
منها بسهولة .إن كان لمستخدم كرسي المقعدين سيارة يسهل الوصول إليها،
يجب حينئ ٍذ بسط سلم الصعود لتلك المنطقة كي يتسنى لمستخدم كرسي
المقعدين الدخول إلى سيارته والخروج منها بأمان .ويحظر صف السيارات
سار لصف السيارات.
في تلك المنطقة المخططة حتى وإن كان لديك تصريح ٍ

سالمة المشاة
تشير حارات مرور المشاة أو إشارة المشاة إلى وجود مشاة على مقربة .اتبع القواعد أو التعليمات التالية عند وجود مشاة في الجوار:
•احرص دو ًما على منح أولوية المرور للمشاة
•ال تقم بانعطاف يؤدي إلى توقف المشاة ،أو إبطاء سرعتهم ،أو محاولتهم لتفادي االصطدام في غير ذلك
•عند وجود أطفال في الجوار ،يلزم توخي الحذر الشديد ،فاألطفال ليسوا ملمين تما ًما بمخاطر المرور
•احترم اآلخرين ممن يجدون صعوبة في عبور الشوارع ،مثل المسنين أو الذين يعانون من إعاقة بصرية
•كل شخص يندرج ضمن مصطلح المشاة

المشاة ضعاف البصر
غالبًا ما تكون أدوات السير المساعِدة لضعاف البصر عصا بيضاء أو كلب مرشد مدرب .ينطوي سير ضعاف البصر منفردين على بعض المخاطر،
ولكن يمكن تقليل هذا الخطر بدرجة كبيرة إن أدرك السائقون سبب ومغزى استخدام العصا البيضاء أو االستعانة بالكلب المرشد .ويتعين على
السائقين دو ًما منح أولوية المرور لضعاف البصر.

أحزمة األمان ومقاعد سالمة األطفال
إن أحزمة األمان ومقاعد السالمة لألطفال ،مثل مقاعد السيارة ،تحفظ آالف األرواح سنويًا وتعزز من فرص النجاة من الحوادث .وعند استخدام
السائقين والركاب في المقاعد األمامية ألحزمة األمان ،تزداد فرص النجاة بنسبة  45في المائة ،وتقل مخاطر اإلصابات الخطيرة بنسبة  50في
المائة.

أحزمة األمان
ي ُِلزم قانون والية إنديانا السائق وجميع الركاب بوضع أحزمة األمان في جميع األوقات في أثناء سير المركبة .ويتعين على سائقي الحافالت كذلك
وضع أحزمة األمان.
ويجب وضع حزام األمان حتى لو كانت المركبة تحتوي على وسادة هوائية واحدة أو أكثر .وجدير بالذكر أن الوسائد الهوائية مصممة للعمل بالتوازي
مع أحزمة األمان لتخفيف األثر على ركاب السيارة في حالة التصادم .ويؤدي عدم وضع حزام األمان إلى وقوع إصابة من الوسادة الهوائية.
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ولزيادة األمان ،اتبع التعليمات التالية لضمان جلوسك أنت والركاب بصورة مالئمة في المركبة:
•يتعين على كل شخص وضع حزام األمان من أسفل على الوركين وعلى امتداد عظمة الترقوة.
•ويجب على السائق الجلوس على بعد  12بوصة من عجلة القيادة.
•ويجب وضع مساند الرأس بحيث تكون أعلى المقعد وقريبة قدر اإلمكان من مؤخرة رأس السائق.

استثناءات أحزمة األمان
فيما يلي أمثلة للحاالت التي يجب عدم وضع أحزمة األمان فيها:
•السائقون أو الركاب ممن يجب عليهم عدم وضع حزام األمان ألسباب طبية ،شريطة حملهم وثيقة خطية من طبيب تضم تلك األسباب الطبية
•الطفل الذي يتعين وضعه في مقاعد السالمة لألطفال
مرارا لغرض التقاط أو تسليم السلع والخدمات
•السفر في مركبة تجارية أو تابعة لخدمة البريد األمريكية ،حيث تتوقف
ً
•السعاة التابعون لخدمة البريد األمريكية في المناطق الريفية الذين يقودون مركبة على خطوط سير ريفية لتسليم البريد
•موزعو الصحف الذين يقودون مركبة على خطوط سير أو شاحنات نقل رزم الصحف الذين يتوقفون لتسليم الصحف من المركبة
•السائق المخصص والمعين من إدارة قيادة المركبات اآللية الختبار مقدمي الطلبات الراغبين في استصدار تصريح تدريب أو رخصة قيادة
بموجب IC 9-24-10
•راكبو الجرار الزراعي المستخدم في مزرعة للقيام باألعمال الزراعية الطبيعية والمعتادة في الزراعة
•الراكب في مركبة آلية مشاركة في عرض عسكري
•الراكب في مركبات ترفيهية في أماكن سكنية
•الراكب في سيارة إسعاف في منطقة عالج
•الراكب في شاحنة مقطورة في ركن النوم
•الراكب ،بخالف السائق ،في مركبة لجمع النفايات البلدية ونقلها
•الراكب ،بخالف السائق ،في شاحنة في موقع إنشاء
نظرا لسحب سيارة الركاب بواسطة مركبة التصليح
•الراكب ،بخالف السائق ،في قمرة قيادة مركبة تصليح ،والذي يتم نقله في قمرة القيادة ً
•الراكب ،بخالف السائق ،في مركبة آلية تستخدمها المرافق العامة في حاالت الطوارئ

مقاعد السالمة لألطفال
يوجب القانون تأمين الركاب الصغار ممن تقل أعمارهم عن ثمانية أعوام بإحكام في مقاعد السالمة لألطفال مثل مقاعد األطفال في السيارات أو مقاعد
الحماية المعززة.

الوسائد الهوائية للركاب
القوة التفجيرية للوسائد الهوائية أودت بحياة أطفال وكبار يقل طولهم عن خمسة أقدام .إن كانت السيارة مزودة بوسادة هوائية ناحية الراكب ،فإن مجلس
السالمة الوطنية يوصي بوضع األطفال تحت سن  12سنة في المقعد الخلفي.
يجب أن

اﻟﻣﻌدات
هذهھذه
على ﻋﻠﻰ
ﺳﯾﺎرﺗك
تحتوي ﺗﺣﺗوي
ﯾﺟب أن
المعدات
سيارتك
ﻣرآة اﻟرؤﯾﺔ
آﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ

ﻣﺻﺑﺎح ﺧﻠﻔﻲ أﺣﻣر وﻋﺎﻛﺳﺎت
ﻣﺿﯾﺋﺔ ﺣﻣراء وﻣﺻﺑﺎح أﺣﻣر
ﻟﻣؤﺷر ﺗوﻗف اﻟﺳﯾﺎرة
إﺷﺎرات اﻻﻧﻌطﺎف
ﻟوﺣﺔ أرﻗﺎم اﻟﺳﯾﺎرة
وﻣﺻﺑﺎح
ﻣﺧﻔف اﻻﺻطداﻣﺎت
)ﻣﺻد(

أﺣزﻣﺔ اﻷﻣﺎن

ﺧﺎﻓض اﻟﺻوت
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ﻣﺧﻔف اﻻﺻطداﻣﺎت
)ﻣﺻد(
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المتطلبات الخاصة بمعدات الشاحنات
فيما يلي متطلبات اإلضاءة ألي شاحنة أو حافلة :مصباحان ( )2خلفيان بلون أحمر ،ومصباح ( )1خلفي أبيض على لوحة السيارة ،ومصباح توقف
أحمر واحد ( )1على األقل.
يتعين على المركبات التي تنقل حموالت تمتد لما يزيد عن أربعة أقدام من مؤخرة المركبة ،أو التي تحتوي على أجزاء أو أبواب خلفية تمتد لما يزيد
عن أربعة أقدام من مؤخرة المركبة ،أن تكون مصابيح التركيز القوية التالية فيها مرئية:
•مصباح أحمر واحد يجب أن يكون مثبتًا على نهاية الطرف الخلفي لحمولة المركبة بين زاويتي الشروق والغروب .مصباح أحمر واحد يجب
أن يكون مثبتًا ومرئيًا من كال الجانبين ومن الخلف على مسافة  500قدم.
•راية حمراء واحدة يجب أن تكون مثبتة على نهاية الطرف الخلفي لحمولة المركبة بين زاويتي الشروق والغروب .يجب أن تكون هذه الراية
الحمراء مثبتة ،وأال تقل عن  12بوصة مربعة ،وأن تكون مرئية من كال الجانبين ومن مؤخرة المركبة.

المصابيح الوامضة للتحذير من المخاطر المثبتة بالمركبات
يتعين تزويد كل حافلة وشاحنة وشاحنة مقطورة بنظام لإلشارات .فباإلضافة إلى اإلشارات المتعلقة باتجاهات االنعطاف ،يجب أن تحتوي هذه
آن واحد كإشارة تحذير
المركبات على مفتاح أو مجموعة مفاتيح تجعل إشارتي االنعطاف األماميتين وإشارتي االنعطاف الخلفيتين تومضان معًا في ٍ
لمرور المركبة .ويجب أن تكون اإلشارة قادرة على الوميض سواء كانت المركبة مدارة أم ال.

وسائل التحذير للمركبات المتوقفة
في حالة تعطل السيارة ،حتى لو تمكنت من سحبها على حافة الطريق ،يجب أن تكون مرئيًا لغيرك من السائقين حفا ً
ظا على سالمتك وسالمتهم.
ويجب تشغيل مصابيح التحذير من تعطل السيارة ،إن كانت متوافرة.
ومتى اقتضى األمر تشغيل المصابيح األمامية على طريق سريع مزدوج ذي اتجاهين ،فإنه يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة مثل وضع مصباح
مضيء ،أو فانوس كهربائي أحمر مضاء ،أو عاكس أحمر محمول للطوارئ على بعد  100قدم خلف السيارة و 100قدم من األمام ،وذلك في
منتصف الحارة المرورية الذي تقف عليها مركبتك .باإلضافة إلى ذلك ،يجب وضع إحدى تلك اإلشارات على الجانب المروري للمركبة على بعد
عشرة ( )10أقدام تقريبًا من المركبة في اتجاه أقرب حركة مرورية.
في أثناء النهار ،يتعين على سائقي السيارات المعطلة إبراز رايتين باللون األحمر :إحداهما على بعد  100قدم تقريبًا من مقدمة السيارة واألخرى
على بعد  100قدم تقريبًا من مؤخرتها .إن توقفت السيارة في نطاق  500قدم من منعطف أو قمة عالية أو حاجز آخر ،يجب وضع وسيلة تحذير
على بعد  500قدم على األقل من السيارة.
يتعين على سائق الشاحنة أو الحافلة أو الشاحنة المقطورة المتعطلة على الطريق أو على جانب الطريق وضع ثالثة مثلثات تحذير عاكسة ثنائية
االتجاه تتطابق مواصفاتها مع متطلبات المعيار رقم  125من المعايير الفيدرالية لسالمة السيارات ،أو وضع ستة مصابيح أو ثالثة مشاعل تحترق
بالسوائل.
ضع المشعل أو المصباح المضيء ،أو الفانوس الكهربائي األحمر المضاء ،أو العاكس األحمر المحمول للطوارئ على الجانب المروري للمركبة في
اتجاه أقرب حركة مرورية.
ضع وسيلة واحدة على بعد  100قدم تقريبًا من مركبتك في اتجاه الحركة المرورية القريبة .ضع وسيلة واحدة على بعد  100قدم تقريبًا من مركبتك
عكس االتجاه .ضع كل وسيلة في منتصف الحارة المرورية التي تتوقف عليها المركبة المعطلة ووسيلة واحدة على الجانب المروري للمركبة.
إن تعطلت المركبة على طريق مزدوج ذي اتجاهين ،يجب حينئ ٍذ وضع وسيلة التحذير على بعد  200قدم من المركبة .إن تعطلت مركبتك في نطاق
 500قدم من منعطف أو قمة مرتفعة ،أو منطقة أخرى بحيث يكون مجال رؤية السائق محجوبًا ،فضع وسيلة التحذير على بعد  500قدم على األقل
من المركبة.
في األوقات التي يتعين تشغيل المصابيح األمامية فيها ،استخدم إشارات التحذير مثل مثلثات التحذير العاكسة ثنائية االتجاه أو الرايات الحمراء ً
بدل
من المشاعل أو العاكسات أو الفوانيس الكهربائية .ففي هذه الظروف ،ال يتعين استخدام مشعل على الجانب المروري للمركبة المعطلة.
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يمثل عدم منح أولوية المرور أكثر العوامل المؤدية إلى حوادث التصادم التي تقع في والية إنديانا شيوعًا .فغالبًا ما تقع الحوادث نتيجة عدم انتباه
السائق أو عدم التزامه بالقواعد على الطريق ،أو كليهما.

ماذا تفعل بعد وقوع حادث

المتطلبات القانونية للسائقين المتعرضين لحادث
قد يتعرض السائقون والركاب والمشاة لإلصابة جراء حادث في أي وقت أو مكان في أو على امتداد الطريق .وتسهم معرفة األمور التي يجب القيام
بها إثر وقوع حادث في التخفيف من األثر المروع للحادث وتقليل فرص المضاعفات غير الالزمة.

هل يجب عليك تحريك المركبة؟
فورا أو في أقرب مكان ممكن من موقع الحادث دون إعاقة حركة المرور أكثر من
يتعين على سائق المركبة اآللية المتعرضة لحادث التوقف ً
الالزم .إن وقعت الحادثة على ذلك الجزء من الطريق الذي تسير عليه السيارات ،يجب حينئ ٍذ على السائق تحريك المركبة بعيدًا عن الطريق إلى
أقرب مكان ممكن من موقع الحادث .أما إن كانت المركبة المتعرضة للحادث تنقل مواد خطرة ،أو سيؤدي تحريكها إلى وقوع إصابة أو وفاة أو
خطر ،فال يجوز للسائق حينئ ٍذ تحريكها.
ويتعين على السائق البقاء في موقع الحادث ،وإعطاء اسمه وعنوانه ورقم تسجيل المركبة لكل شخص تعرض للحادث ،إضافة إلى إبراز
رخصة قيادته.

تقديم المساعدة المعقولة
إن أدى الحادث إلى إصابة أو وفاة شخص آخر ،فإنه يتعين على السائق تقديم المساعدة المعقولة لهؤالء المصابين أو العالقين في المركبات بحسب
تعليمات ضباط إنفاذ القانون أو مقدمي الخدمات الطبية ،أو االتصال برقم الطوارئ  .911ويتعين على السائق ،في أقرب وقت ممكن ،إخطار ضباط
إنفاذ القانون (الشرطة المحلية ،أو المأمور ،أو شرطة الوالية) بالحادث.
إن كان حادث التصادم مع مركبة ليس بها أحد أو في ممتلكات أخرى ،فإنه يتعين على السائق التوقف والبقاء في موقع الحادث واتخاذ اإلجراءات
المعقولة إلخطار مالك الممتلكات المتضررة ،وفي حالة تعذر العثور على المالك ،فعليه االتصال بجهة إنفاذ القانون لتقديم المعلومات.

تقديم إثبات على المسؤولية المالية (شهادة مطابقة الوثائق)
إثر وقوع حادث وبنا ًء على طلب إدارة قيادة المركبات اآللية ،يجب عليك تقديم إثبات على المسؤولية المالية إلدارة قيادة المركبات اآللية .ويتعين
على شركة التأمين التي تتبعها تقديم نسخة إلكترونية من إثبات على المسؤولية المالية في صورة شهادة مطابقة وثائق ( .)COCوتثبت هذه الشهادة
امتالكك وثيقة تأمين سارية على مركبة آلية تستوفي الحد األدنى من الحماية ضد المسؤولية التي تفرضها الوالية في أثناء هذا الحادث .وفي حالة
استالمك طلبًا للتحقق من المسؤولية المالية من إدارة قيادة المركبات اآللية ،فال تتأخر في مطالبة شركة التأمين بإرسال نسخة إلكترونية من الشهادة
إلى إدارة قيادة المركبات اآللية نيابة عنك .لمزيد من المعلومات عن المسؤولية المالية ،ارجع إلى الفصل .1

تجنب االصطدامات
تقع الحوادث على الرغم من الحرص على القيادة بأمان .إن بدا أن السيارة على وشك االرتطام بشيء ما ،فأمامك ثالثة أمور يمكنك القيام بها ،وذلك
بحسب الوضع حينئذٍ:
التوقف بسرعة.
االنعطاف بسرعة .إن شعرت بعدم القدرة على التوقف في حينه ،فانعطف بالسيارة بعيدًا عن التصادم المحتمل.
زيادة السرعة .قد تكون زيادة السرعة في بعض األحيان الطريقة المثلى وربما الوحيدة لتفادي التصادم.
إن كان يبدو أن التصادم ممكن ،فانعطف بالسيارة بعيدًا عن السيارات القادمة ،وحتى وإن عنى ذلك الخروج من الطريق .فالقيادة ،وليس االنزالق،
خارج الطريق تسمح بمزيد من التحكم .اختر االرتطام بشيء ما من شأنه إخالء الطريق ،مثل األجمات أو الشجيرات ،وليس بشيء صلب .ارتطم
بشيء ما يتحرك في االتجاه نفسه الذي تسير عليه ً
بدل من شيء ال يتحرك .ورغم ذلك ،فإن االرتطام بشيء ال يتحرك أكثر أمانًا من االرتطام بشيء
يتحرك عكس اتجاهك .وربما يساعد االرتطام بشيء من جانب السيارة في إبطاء السرعة.

القيادة خارج الرصيف
إذا انجرفت عجالت المركبة نحو حافة الطريق ،فال تحاول الرجوع إلى الرصيف في الحال ،فهذا التصرف من شأنه أن يُفقِد المركبة توازنها .ولكن

58

الفصل الثامن | الحوادث وحاالت الطوارئ

ً
بدل من ذلك ،قُد المركبة على امتداد حافة الطريق وخفف الضغط على دواسة الوقود .بعد اإلبطاء ،عُد إلى الطريق بالتدريج.

سقوط المركبة في الماء
إن سقطت مركبة في الماء ،فلن تطفو سوى عدة دقائق ،كما هو معتاد ،ثم تغرق في الماء ،مما يتيح للسائق والراكبين فرصة الهرب من أي نافذة مفتوحة
بينما ال تزال على سطح الماء.
إن سقطت مركبتك في الماء ،فال تحاول فتح الباب ،فبسبب وزن الماء ،سيكون من المستحيل تقريبًا فتح الباب وسوف يغمر الماء مقصورة الركاب من
الباب المفتوح.
اتبع التعليمات التالية إن سقطت مركبتك في الماء:
•انزع حزام األمان.
•افتح نافذة .سوف تفتح النوافذ اآللية إال إن كان الضغط شديدًا ،فسوف يتلف النظام الكهربائي.
•انزع أحزمة أمان األطفال من المقاعد الخلفية وأخرج األطفال من مقاعد السالمة ،واطلب من األطفال الكبار مساعدة األطفال الصغار .اطلب من
الراكبين التوجه للمقاعد األمامية بأقصى قدر ممكن من الهدوء.
ً
•اخرج من المركبة وتوجه ناحية السقف .سوف يجعلك هذا التصرف جافا قدر اإلمكان ،ويمكنك حتى قيادة السيارة في الماء المتحرك مثل القارب
ولكن لمدة قصيرة من الوقت .حينما تصل إلى السطح ،اتصل برقم الطوارئ  911وحدد موقع أقرب منطقة جافة.
•اسبح إلى الشاطئ إن نفدت لديك الخيارات وكان هذا هو المالذ األخير .إذا لم يصل عمال الطوارئ أو أي دعم آخر وبدأت المركبة في االنغمار
مجبرا على السباحة.
تحت سطح الماء ،فسوف تكون
ً
•ال تدخل مرة أخرى إلى المركبة ألخذ المتعلقات.

القيادة تحت تأثير الكحول/األدوية
يزداد احتمال وقوع الحوادث إن كان السائق تحت تأثير األدوية والكحول.
حيث يؤثر الكحول سلبًا على قدرة العقل على التفكير بوضوح وعلى التآزر العضلي العصبي ،كما يزيد من الوقت المستغرق لرد الفعل .إن العوامل
الرئيسية لتحديد معدل تركيز الكحول في الدم ( )BACهي مقدار الكحول المستهلك ،ومدى سرعة استهالك الكحول ،ووزن جسم الشخص.
كما يؤثر كثير من األدوية بوصفة طبية ،واألدوية دون وصفة طبية ،وغيرها من العقاقير المهدئة ،في التفكير السليم والتآزر العضلي العصبي .وقد
يكون الستخدام تلك العقاقير أثر سلبي على قدرتك على قيادة مركبة بطريقة آمنة .احرص دو ًما على قراء الملصق على أي دواء وناقش آثاره الجانبية
مع الطبيب أو الصيدالني قبل القيادة.
لمزيد من المعلومات عن قانون المركبات اآللية المتعلق بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول/األدوية ،ارجع إلى الفصل  ،5القسم الذي يتناول حاالت تعليق
رخص القيادة.

طرق استكشاف السائق الواقع تحت تأثير األدوية أو الكحول
قد تكون السيارة سال ًحا ً
قاتل إن كان من يقودها سائق واقع تحت تأثير األدوية أو الكحول .يمكن تبيّن أن السائق واقع تحت تأثير األدوية أو الكحول إن
كانت المركبة:
•تأخذ انعطافات واسعة
•القيادة على الخط األوسط بين الحارات المرورية أو تتمايل لألمام والخلف
•تتجاوز حدود السرعة أو تسير ببطء على غير المعتاد
•على وشك االرتطام بمركبة أخرى أو أي شيء آخر
•تنحرف أو تنجرف أو تتبع سيارة عن كثب
•تتوقف دون داعٍ أو تنعطف فجأة أو بصورة غير قانونية

•تصدر إشارات متناقضة أو ال تشغل المصابيح األمامية في الليل.

حاالت الطوارئ على الطريق
األوضاع الطارئة على جانب الطريق من األمور الخطرة التي قد تتفاجأ بها أنت والسائقون اآلخرون .سوف تساعدك تعليمات األمان التالية ،حتى وإن
لم يكن ينص عليها قانون والية إنديانا ،في الرجوع إلى الطريق وتنبيه السائقين اآلخرين بأنك تواجه وضعًا طارئًا على جانب الطريق.
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•إن أمكن ،احرص دو ًما على سحب السيارة إلى جانب الطريق.
•قم بتشغيل مصابيح التحذير الوامضة.
•احتفظ بمصباح يدوي يحتوي على بطاريات جديدة في متناول سائق السيارة.
•ضع سترة األمان العاكسة ومثلث التحذير األحمر العاكس في السيارة كي يتسنى للسائقين اآلخرين الذين يمرون بك رؤيتك.
•يجب وضع مثلث التحذير األحمر العاكس على بعد  200قدم خلف السيارة ،أو  500قدم خلف السيارة إن كنت على تل أو منحدر.
•في أثناء فصل الشتاء ،احزم بطاطين ،وقفازات إضافية ،وقبعات تدفئة في السيارة إن تحتم عليك انتظار عمال الطوارئ أو لحين
سحب السيارة.
•إن تحتم عليك الخروج من السيارة بينما ال تزال على جانب الطريق ،فاخرج من السيارة من ناحية الركاب ،وال تخرج إال بعد التحقق
من اقترابك الشديد من السيارات األخرى ،أو العوائق ،أو أماكن اإلنزال الخطرة أو المنحدرات.

تعطل معدات السيارة

انفجار اإلطارات
في حالة ثقب اإلطارات أو انفجارها ،يجب عليك إمساك عجلة القيادة بإحكام والسير بخط مستقيم .أبطئ السرعة تدريجيًا .ارفع قدمك عن دواسة
الوقود ،ولكن ال تستخدم المكابح .دع السيارة تبطئ سرعتها ،وأخرجها من الطريق ،ثم استخدم المكابح حينما تكون السيارة على وشك التوقف.

تعطل المكابح
إن تعطلت فجأة مكابح السيارة التقليدية األسطوانية أو القرصية ،فعليك التبديل إلى ترس السرعة األقل ،إن أمكن ،والضغط على دواسة المكابح
بسرعة وقوة عدة مرات ،فهذا األمر من شأنه خلق ضغط على المكابح يكفي إليقاف السيارة .ويمكنك محاولة استخدام مكابح اليد ،ولكن مع إمساك
ذراع تحرير المكابح حتى تتوقف السيارة لتفادي االنزالق في حالة تعشيق العجالت الخلفية .حينما تكون السيارة على ترس السرعة المنخفضة ،ابدأ
في البحث عن مكان للتوقف خارج الطريق .وبعد توقف السيارة ،اتصل طلبًا للمساعدة ،ولكن ال تحاول القيادة إلى أي مكان.

إيقاف تشغيل السيارة
على السائق حينما يكون في وضع طارئ على الطريق السريع عدم محاولة إيقاف تشغيل السيارة بينما ال تزال تتحرك .عند تشغيل سيارة بها نظام
تعشيق لعجلة القيادة ،احرص على عدم تحويل مشغل السيارة إلى وضع اإلقفال بينما ال تزال السيارة تتحرك ،فسوف يتوقف التوجيه عند لف عجلة
القيادة ،مما يفقد القدرة على التحكم في السيارة.

تجنب سرقة ال َمركبات
باتخاذ االحتياطات التالية ،يمكن تقليل فرص سرقة ال َمركبات:
•إزالة المفاتيح
•قفل أبواب السيارة على الدوام
•عدم إخفاء مجموعة أخرى من المفاتيح في السيارة أو بالقرب منها
•صف السيارة مع لف العجالت األمامية ناحية اليمين تما ًما ،وشد مكابح الطوارئ
•عدم ترك السيارة دون مراقبة في أثناء دوران المحرك
•مراعاة تركيب جهاز لمكافحة السرقة
•صف السيارة في مكان يتسم باإلضاءة الجيدة والحراسة المشددة متى أمكن

اإليقاف المروري من جانب المكلفين بإنفاذ القانون
ً
مجهول من الخطر ،كما يسبب اإلرهاق والتوتر لكل من ضابط الشرطة والسائق .ويكمن الغرض من
يفرض التوقيف المؤقت لسائق السيارة نوعًا
التوقيف المؤقت لسائق السيارة في ضمان التحقق من سالمة سائق السيارة وامتثاله للقانون .ولسالمة سائق السيارة والركاب وضباط إنفاذ القانون،
يجب على السائق الموقوف بواسطة ضابط إنفاذ القانون االلتزام بما يلي:
•اإلقرار بوجود الضابط من خالل تشغيل إشارة االنعطاف ناحية اليمين .فتشغيل اإلشارات يتيح للضابط معرفة أنك أدركت وجوده .واستنادًا
إلى تدريبهم ،إذا لم تقر بوجود الضابط بتشغيل اإلشارة ،فقد يتصور الضابط أن لديك سببًا يدعوك لرفض االتجاه لليمين أو ربما تكون تحت
تأثير األدوية أو الكحول.
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•التحرك بالسيارة إلى الجانب األيمن من الطريق .سوف يرشدك الضابط باستخدام سيارة الدورية .ال تتحرك بالسيارة إلى منتصف الطريق.
ال تتوقف في منتصف طريق سريع أو على الجانب المعاكس لطريق يضم حارتين مروريتين ،فهذا األمر من شأنه تعريض كل من السائق
والضابط لخطر االرتطام بالسيارات القادمة .في حالة عدم وجود جانب للطريق ،أو كان جانب الطريق ضيقًا للغاية لسحب السيارة إليه ،فعليك
العثور على الموقع التالي األكثر أمانًا وسحب السيارة إليه.
•التوقف في مكان جيد اإلضاءة .اسحب السيارة إلى أبعد مكان ممكن عن الطريق .حينما يكون الجو مظل ًما ،ابحث عن األماكن التي توجد بها
إضاءة جيدة ،مثل األماكن التي توجد بها مصابيح إلنارة الشوارع أو الطرق ،أو بالقرب من المطاعم ،أو محطات الخدمة .إن توقفت في أثناء
الليل ،فإننا نحثك على تشغيل اإلضاءة الداخلية للسيارة.
•إبطاء السرعة وتشغيل مصابيح التحذير في حالة عدم العثور على مكان آمن في حينه .فهذا التصرف يبين للضابط أنك تدرك وجوده وأنك
تسعى جاهدًا للعثور على مكان آمن للتوقف.
•إنهاء المحادثة على الهاتف الخلوي وإيقاف تشغيل الراديو .يحتاج الضابط إلى انتباهك الكامل للحديث إليك واستكمال التوقيف المؤقت في
أقل وقت ممكن.
•البقاء داخل السيارة ما لم يأمر الضابط بخالف ذلك .ال تخرج من السيارة إال أن أمرك الضابط بذلك .في أثناء التوقيف المؤقت ،تكمن
أولويات الضابط في سالمتك ،وسالمة الركاب ،والسالمة الشخصية للضابط .في معظم المواقف ،تكون السيارة من الداخل هي المكان األكثر
أمانًا لك وللركاب .يؤدي الخروج من السيارة دون أمر الضابط ً
أول بذلك إلى زيادة خطر ارتطام سيارة مارة بك و/أو دفع الضابط إلى
الشعور بالخطر منك.
•وضع أيدي السائق وجميع الركاب في مكان واضح الرؤية .يتعين على السائق إبقاء يديه على عجلة القيادة ،ويتعين على الركاب وضع أيديهم
بوضوح على الركبتين ،ففي أثناء التوقيف المؤقت ،عدم قدرة الضابط على رؤية أيدي السائق وجميع الركاب في السيارة تدفعه إلى الشعور
بالخطر .إن كانت النوافذ معتمة ،يوصى بإنزال جميع النوافذ بعد إيقاف السيارة على جانب الطريق ناحية اليمين قبل أن يتواصل الضابط
معك.
•االمتثال لطلب الضابط باالطالع على الوثائق .يتعين على سائقي المركبات حصولهم على رخصة قيادة سارية ،وسجل للسيارة ،ووثيقة تأمين
لقيادة السيارة .إن كانت هذه األشياء في درج السيارة أو تحت المقعد ،أو إن كان إثبات التأمين مخزنًا على الهاتف لعرضه عند الطلب ،فعليك
ً
أول أن تخبر ضابط الشرطة بهذه الحقيقة ثم تتبع توجيهات الضابط قبل محاولة بلوغ تلك األشياء وسحبها.
•إن أدى التوقيف المؤقت إلى صدور مخالفة أو اعتقال ،فعليك:
»عدم النقاش بشأن أسباب التوقيف أو الجدال مع ضابط الشرطة.
»عدم رفض التوقيع على المخالفة عند صدورها ،حيث تتطلب المخالفة المرورية توقيع السائق ،وال يعني توقيع المخالفة إقرار
إقرارا منه باستالم المخالفة.
السائق بالخطأ ،ولكن
ً
»أن تكون متعاونًا مع ضابط إنفاذ القانون الموجود في المكان .في حالة االشتباه بأن السائق كان يقود تحت تأثير الكحول ،أو
رفضه التنفس في الجهاز ،أو إجراء فحوص البول أو الدم أو األداء ،فقد يؤدي ذلك إلى فقدان امتيازات القيادة.
جورا ،فإن له الحق في
»عدم المجادلة بشأن المخالفة وقت صدورها .إن كان السائق يرى عدم ارتكابه مخالفة أو صدور المخالفة
ً
رفع قضية في محكمة المرور.
»عدم مقاومة االعتقال عند اقتياد الشرطة له إلى الحجز.
»يجب على ضباط إنفاذ القانون معاملة السائق بكل احترام وكرامة .إن كنت ترى أن أحد الضباط قد تصرف معك بأسلوب غير
الئق في أثناء التوقيف المؤقت أو في أي مواجهة أخرى ،فعليك إبالغ رؤساء الضابط عن هذا السلوك في أقرب وقت ممكن
من تلك المواجهة .ويتعين على الضباط تقديم أسمائهم وإثبات أرقام شاراتهم عند الطلب .ويمكن تقديم شكاوى خطية لدى قسم
الشؤون الداخلية للوكالة أو لدى المجلس المدني لمتابعة الشكاوى .وبصرف النظر عن اإلجراء المتخذ ،يتعين على ضباط
الشرطة قانونيًا توثيق جميع التوقيفات المؤقتة ،بما في ذلك الحصول على اسم السائق وعنوانه ألغراض جميع البيانات.
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التسمم بأول أكسيد الكربون
يمكن لغاز أول أكسيد الكربون الناجم عن محرك المركبة أن يؤذيكم أو يتسبب في موتكم أو موت َمن معكم مِ ن ركاب .من المحتمل جدًا أن يتسرب
أول أكسيد الكربون إلى المركبة عند تشغيل المدفأة بها ،أو عند فشل نظام العادم في العمل بشكل صحيح ،أو في أثناء وجود زحام مروري كثيف،
إذ يتم استنشاق أدخنة العوادم القادمة من المركبات األخرى .ويمكن لنظام العادم الذي به عيب أن يُسرب أدخنة سامة إلى المقعد الخلفي للمركبة.
وال يمكنك رؤية أول أكسيد الكربون أو شمه أو تذوقه .قد تتضمن أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون النُعاس أو الد َُوار ،وظهور لون مشوب
بزرقة على الجلد أو الشفتتن ،واإلحساس بالصداع ،وزيادة الحساسية تجاه الضوء.

كيفية تجنب اإلصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون

•احرص على فحص نظام العادم الخاص بمركبتك بصفة دورية
•انتبه لدى صدور أي أصوات غير عادية قادمة من أسفل المركبة
•تجنب نهائيًا ترك محرك مركبتك مشغالً في مرآب (جراج) مغلق
•أغلق المنافذ التي تُدخل الهواء من الخارج إذا علقت في ازدحام مروري كثيف
•احرص على بقاء منافذ دخول الهواء النقي مفتوحة في أثناء وجودك على الطرق السريعة في األجواء الباردة
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نماذج أسئلة امتحان رخصة المتدرب ورخصة القيادة
ً
سؤال ،ويجب أال تخفق في أكثر من عالمتين وستة أسئلة من أجل اجتياز االمتحان .إذا رسبت في
يتكون امتحان تقييم المعرفة من  16عالمة و34
امتحان تقييم المعرفة ،يجب عليك االنتظار حتى اليوم التالي إلعادة إجراء االمتحان.
 .1االجتياز اآلمن والقانوني لمركبة أخرى يتطلب قيام السائق بـ:
.
.
.
.

أالتأكد من أن حارة المرور خالية من أي حركة مرورية والتحقق من الجانب الخلفي واليسار للتأكد من عدم محاولة سيارة
أخرى للمرور
باستخدام المكابح وتقليل السرعة
جالمرور عندما يكون تخطيط الحارات على شكل خط متواصل
دجميع اإلجابات صحيحة

والمارة وإشارات المرور ،لذا يجب عليك:
نظرا ألن الضباب يمكن أن يحد بدرجة كبيرة من وضوح رؤية المركبات األخرى
.2
ّ
ً
.
.
.
.

أالقيادة بحذر وتقليل السرعة
بعدم استخدام مصابيح اإلضاءة األمامية العالية
جاستخدام مصابيح اإلضاءة األمامية المنخفضة لتحسين اإلضاءة على الطريق ورؤية األجسام المحيطة
دجميع اإلجابات صحيحة

 .3يجب على السائق الجيد الذي يتبع تعليمات القيادة اآلمنة أن:
.
.
.
.

أيقود ببطء في جميع األوقات
بيحذر من تصرفات السائقين األخرى
جيقود بسرعة ثابتة في أثناء السفر
دال يقود المركبة إال في المناطق التي يعرفها

 .4عند االنعطاف يمينًا عند إشارة حمراء ،يجب عليك:
.
.
.
.

أتقليل السرعة والدوران حول المنعطف ،في حالة عدم مرور إحدى المركبات
بأال تفرط في أحقية المرور على الطريق
جالتوقف النهائي وعدم التعارض مع أحقية المرور لمركبات أو مشاة يتحركون في اتجاه المنعطف
دتجاهل عالمة "عدم االنعطاف عند اإلشارة الحمراء"

 .5عند القيادة على الطرق المبتلة ،يجب عليك تذكر أن:
.
.
.
.

أاألرصفة تكون زلقة مباشرة بعد هطول األمطار
بالقيادة على الطرق المبتلة يمكن أن تتسبب في حدوث االنزالق المائي
جتمنح نفسك وقتًا إضافيًا من أجل التوقف
دجميع اإلجابات صحيحة

 .6اإلشارة الحمراء الوامضة تعني أنها:
.
.
.
.

أسبب لتقليل السرعة
بمعادِلة (مماثلة) لعالمة التوقف ،وتعني أن السائق يجب أن يتوقف تما ًما
جتُحذرك من خطر محتمل
دإشارة للنظر في كال االتجاهين ،ثم االستمرار

 .7يجب أن تستخدم إشارة االنعطاف عندما تكون على األقل على بُعد:
.
.
.
.

أ 200قدم قبل االنعطاف
ب 150قد ًما قبل االنعطاف
ج 100قدم قبل االنعطاف
د 50قد ًما قبل االنعطاف
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نماذج أسئلة امتحان التصريح الخاص بالتأجير
ً
سؤال ،وال يجوز لك اإلخفاق في أكثر من خمسة أسئلة حتى تتمكن من اجتياز االختبار.
يتكون هذا االختبار من 25
 .1إذا كنت تقوم بنقل ممتلكات للتأجير باستخدام التصريح الخاص بالتأجير ،فما هو الحد األقصى لوزن المركبة اإلجمالي؟
.
.
.
.

أيجب أال يتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة ستة وعشرين ألف ( )26,000رطل
بيجب أال يتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة ستة عشر ألف ( )16,000رطل
جيجب أن يتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة ستة وعشرين ألف ( )26,000رطل
ديجب أن يتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة ثمانية وعشرين ألف ( )28,000رطل

 .2يجب أن تتوقف المركبات التي تقل الركاب نظير أجرة عند عبور السكك الحديدية .كم عدد األقدام التي يجب أن تتوقف عندها هذه
المركبات أمام مسارات السكك الحديدية؟
.
.
.
.

أمن  5إلى  45قد ًما
بمن  10إلى  40قد ًما
جمن  15إلى  50قد ًما
دمن  20إلى  60قد ًما

 .3ما هو أقصى ارتفاع ألي مركبة يمكن تشغيلها دون تصريح خاص؟
.
.
.
.

أ 13قد ًما 6 ،بوصات
ب 12قد ًما 7 ،بوصات
ج 11قد ًما 8 ،بوصات
د 10أقدام 9 ،بوصات

 .4أي من األجهزة التالية تُعد أجهزة تحذير مناسبة لشاحنة أو حافلة أو شاحنة مقطورة معطلة على قارعة الطريق أو على حارة التوقف للطوارئ؟
.
.
.
.

أثالثة ( )3مثلثات للطوارئ عاكسة وثنائية االتجاه ومتطابقة فيدراليًا
بثالثة ( )3مشاعل تحترق بالسوائل
ججميع اإلجابات صحيحة
دما ال يقل عن ستة ( )6مصابيح صغيرة
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نماذج أسئلة امتحان تصريح الدراجة الهوائية ال ُمسيّرة بمحرك
ً
سؤال ،وال يجوز لك اإلخفاق في أكثر من خمسة أسئلة حتى تتمكن من اجتياز االختبار.
يتكون هذا االختبار من 25
 .1عند االقتراب من عالمة تقاطع السكك الحديدية ،يجب عليك أن:
.
.
.
.

أتكون مستعدًا للوقوف
بتسير نحو بوابات العبور
جتمضي سريعًا عبر مسارات السكك الحديدية
دتتوقف على المسارات وتنظر في كال االتجاهين

 .2عند االقتراب من عالمة التوقف ،يجب عليك أن:
.
.
.
.

أتتوقف تما ًما قبل الوصول إلى الخط األبيض المتواصل أو ممر المشاة
بال تتوقف عند عالمة التوقف
جال تتوقف إال إذا كانت هناك مركبات قادمة
ً
مجال للمركبة التي على اليسار لكي تعبر
دتُفسح

 .3يجب على السائقين الذين يقتربون من تقاطع ال تعمل إشارة المرور الخاصة به بشكل صحيح أن:
.
.
.
.

أيتوقفوا أوالً ،ثم المتابعة بحذر خالل التقاطع
بيتابعوا السير خالل التقاطع دون توقف
جينتظروا حتى يتحول لون اإلشارة إلى اللون األخضر
دجميع اإلجابات صحيحة

 .4عندما يكون أمر الضابط ال َمعني بإنفاذ القانون مختلفًا عما تعبر عنه اإلشارات أو العالمات المرورية ،يجب عليك أن:
.
.
.
.

أتتجاهل أمر الضابط
بتتبع أوامر الضابط ال َمعني بإنفاذ القانون
جتتبع اإلشارات أو العالمات المرورية
دتقلل السرعة وتستمر في السير ولكن بحذر
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الشروط الخاصة بالمستندات

تتضمن القائمة التالية المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة أو رخصة متدرب أو بطاقة هوية جديدة أو تجديدها أو تعديلها أو استبدالها.
إذا تقدمتَ بطلب للحصول على رخصة قيادة أو رخصة متدرب أو بطاقة هوية جديدة ،يجب عليك تقديم إصدارات أصلية أو نسخ طبق األصل يمكن
التحقق منها من المستندات التالية:
•مستند واحد يثبت هويتك
•مستند واحد يثبت وضعك القانوني في الواليات المتحدة
•مستند واحد يثبت رقم الضمان االجتماعي الخاص بك
•مستندان يثبتان إقامتك في والية إنديانا
في حالة تجديد رخصة قيادتك أو رخصة المتدرب أو بطاقة الهوية الحالية في إنديانا أو تسعى لتعديلها أو استبدالها ،يجب عليك إحضار مستندات
أصلية أو نسخ طبق األصل من مستندات معينة إلى فرع مكتب إدارة قيادة المركبات اآللية ( )BMVإذا كنت ترغب في الحصول على بيانات
اعتماد متوافقة مع قانون الهوية الفعلية.
للحصول على أحدث المعلومات عن مستندات إثبات الهوية المقبولة ،يُرجى زيارة الموقع  .REALID.IN.govإذا كانت لديك أسئلة عن
مستنداتك ،يمكنك االتصال بإدارة قيادة المركبات اآللية على الرقم  888-692-6841للتحدث مع ممثل خدمة العمالء أو تفضل بزيارة أي فرع من
فروع إدارة قيادة المركبات اآللية.

مستندات إثبات الهوية
تتضمن المستندات التي يمكنك استخدامها إلثبات هويتك ما يلي:
صادرا عن جهة حكومية .ال تُقبل شهادات
إصدارا أصليًا أو طبق األصل
•شهادة ميالد في الواليات المتحدة .يجب أن تكون شهادة الميالد
ً
ً
الميالد غير الرسمية الصادرة عن المستشفيات نهائيًا.
•جواز سفر أمريكي أو بطاقة جواز السفر .ال يجوز أن يكون جواز السفر منتهي الصالحية.
•تقرير القنصلية الخاص بالميالد في الخارج الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية.
•شهادة الميالد المعدَّلة التي تبين تغيير االسم القانوني أو تاريخ الميالد أو الجنس .يجب أن تكون شهادة الميالد المعدلة معتمدة ومقدمة إلى
مكتب حكومي خاص باإلحصائيات الحيوية في بلد الميالد.
•جواز سفر أجنبي .جواز سفر غير منتهي الصالحية بتأشيرة أمريكية ومرفق معه:
•نموذج  I-94المعتمد الذي يوثق إما آخر دخول لمقدم الطلب إلى الواليات المتحدة ،أو الحالة الحالية لمقدم الطلب.
•شهادة منح الجنسية الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي (.)DHS
•شهادة الجنسية الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي.
•بطاقة اإلقامة الدائمة الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي،
•أو دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ( .)INSال يجوز أن تكون بطاقة اإلقامة الدائمة منتهية الصالحية.
•وثيقة تصريح العمل الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي .ال يجوز أن تكون وثيقة تصريح العمل
منتهية الصالحية.
•بيانات اعتماد متوافقة مع قانون الهوية الفعلية في والية إنديانا غير منتهية الصالحية
•مستندات أخرى تحددها وزارة األمن الداخلي أو مفوض إدارة قيادة المركبات اآللية.
إذا كنت قد ولدت خارج الواليات المتحدة ،فقد يتم استخدام شهادة ميالد مؤجلة إلثبات الهوية ،ولكنها ال تكفي إلثبات الوضع القانوني.
َمن ليسوا من مواطني الواليات المتحدة وحصلوا على بيانات اعتماد متوافقة مع الهوية الفعلية بعد تقديم أحد المستندات الموجودة في هذه القائمة
يمكنهم استخدام بيانات االعتماد هذه إلثبات الهوية في المعامالت الالحقة.

إثبات تغيير لالسم أو تاريخ الميالد أو الجنس
إذا كان اسمك القانوني أو تاريخ ميالدك أو جنسك الحالي مختلفًا عما هو مذكور في شهادة الميالد أو مستندات الوضع القانوني ،يجب عليك تقديم
إثباتات قانونية على أي تغيير من التغييرات.
تتضمن المستندات المقبولة التي تدعم التغيير المطلوب إجراؤه ما يلي:
•عقد زواج.
•حكم بالطالق.
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•أمر من المحكمة بالموافقة على التغييرات ال ُمتعلقة باالسم القانوني أو تاريخ الميالد.
•شهادة ميالد معتمدة ومعدلة تبين التغييرات المتعلقة بالجنس؛ أو إفادة الطبيب الموقعة والمؤرخة بأن "(اسمك) خضع بنجاح لكل العالجات الالزمة
لتغيير جنس (اسمك) بشكل دائم من (نوع الجنس عند الوالدة) إلى (نوع الجنس ال ُمثبت)"*.
•بيان الطبيب ال ُمتعلّق بتغيير نوع الجنس – نموذج حالة رقم  55617الخاص بالوالية.

* في الوقت الذي نُشر فيه هذا الدليل ،كانت هناك قاعدة إدارية مقترحة لتعديل إجراءات تغيير المعلومات الجنسانية على رخصة القيادة أو بطاقة الهوية
قيد التنفيذ .يرجى زيارة الموقع  IN.gov/BMVلمعرفة أحدث المتطلبات.

المستندات المتعلقة بالوضع القانوني
بالنسبة لمواطني الواليات المتحدة ،فإن المستندات ال ُمقدمة إلثبات هويتك من شأنها كذلك أن تُثبت وضعك القانوني في المستندات األمريكية المستخدمة
إلثبات وضعك القانوني ،وتتضمن:
صادرا عن جهة حكومية .ال تُقبل شهادات الميالد
إصدارا أصليًا أو طبق األصل
•شهادة ميالد في الواليات المتحدة .يجب أن تكون شهادة الميالد
ً
ً
غير الرسمية الصادرة عن المستشفيات نهائيًا.
•جواز سفر أمريكي أو بطاقة جواز السفر .ال يجوز أن يكون جواز السفر منتهي الصالحية.
•تقرير القنصلية الخاص بالميالد في الخارج الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية.
•شهادة الميالد المعدَّلة التي تبين تغيير االسم القانوني أو تاريخ الميالد أو الجنس .يجب أن تكون شهادة الميالد المعدلة معتمدة ومقدمة إلى مكتب
حكومي خاص باإلحصائيات الحيوية في بلد الميالد.
•جواز سفر أجنبي .جواز سفر منتهي الصالحية يحمل تأشيرة أمريكية ومرفق معه:
•نموذج  I-94معتمد يوثق إما آخر دخول لمقدم الطلب إلى الواليات المتحدة ،أو الحالة الحالية.
•شهادة منح الجنسية الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي.
•شهادة الجنسية الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي.
•بطاقة اإلقامة الدائمة الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي،
•أو دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية ( .)INSال يجوز أن تكون بطاقة اإلقامة الدائمة " "mcardمنتهية الصالحية.
•وثيقة تصريح العمل الصادرة والوضع القانوني الذي تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي .ال يجوز أن تكون بطاقة ترخيص العمل منتهية
الصالحية.
•المستندات األخرى الصادرة عن وكالة فيدرالية أمريكية إلظهار الهوية والوضع القانوني .يجب أن تكون إدارة قيادة المركبات اآللية قادرة على
التحقق من دقة هوية المستندات.
•مستند اإلخطار بنية اإلجراءات (النموذج  ،)I-797إذا كان بإمكان إدارة قيادة المركبات اآللية التحقق من أن وزارة األمن الداخلي قد تلقته ولم
ترفض أي إجراءات ومستندات أصدرتها وكالة فيدرالية أمريكية إلظهار الوضع القانوني ال ُمتعلق باإلخطار بنية اإلجراءات لمقدم الطلب.
•إثبات طلب اللجوء في الواليات المتحدة تم التحقق منه بواسطة وزارة األمن الداخلي.

المستندات المتعلقة برقم الضمان االجتماعي
تتضمن المستندات التي تحتوي على اسمك ورقم الضمان االجتماعي والتي من شأنها إثبات رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ما يلي:
•بطاقة الضمان االجتماعي.
•نموذج .W-2
•نموذج .1099
•نموذج .Non-SSA 1099
•إيصال دفع مطبوع مسبقًا يوضح اسمك ورقم الضمان االجتماعي الخاص بك ،وإذا كنت ال تستوفي شروط الحصول على رقم الضمان
االجتماعي ،يجب عليك تقديم مستندات إدارة الضمان االجتماعي التي تثبت أنك غير مؤهل للحصول على رقم الضمان االجتماعي .باإلضافة إلى
سار ً
بدل من رقم الضمان االجتماعي .يجب أال
ذلك ،إذا لم تكن مؤهالً للحصول على رقم الضمان االجتماعي ،فقد يُطلب منك تقديم نموذج ٍ I-94
يتجاوز تاريخ صدور المستندات  60يو ًما من تقديم الطلب.

مستندات اإلقامة بوالية إنديانا
ً
مسجل في برنامج العناوين السرية في مكتب المدعي العام
ال يجوز استخدام صناديق مكاتب البريد على أنها عنوان لإلقامة ،إال إذا كان مقدم الطلب
بإنديانا .تتضمن المستندات التي يمكنك استخدامها إلثبات إقامتك في إنديانا ما يلي:
•فاتورة محوسبة صادرة عن شركة مرافق أو شركة بطاقات ائتمان أو طبيب أو مستشفى ،ال يتجاوز تاريخ صدورها  60يو ًما من تاريخ تقديم
الطلب وتتضمن اسمك وعنوان إقامتك.

67

دليل القيادة في إنديانا | IN.gov/BMV

•كشف حساب مصرفي أو إيصال معامالت مصرفية ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما من تاريخ الطلب ويتضمن اسمك وعنوان إقامتك.
•إيصال دفع مطبوع مسبقًا ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما من تاريخ الطلب ويتضمن اسمك وعنوان إقامتك.
•نموذج  W-2أو فاتورة الضرائب العقارية أو الضرائب غير المباشرة أو بيان من إدارة الضمان االجتماعي أو أي بيان موجز عن استحقاقات
التقاعد السنوية أو معاشات أخرى تُظ ِهر اسمك وعنوان إقامتك .يجب أال يتجاوز تاريخ صدور النموذج أو الفاتورة أو البيان السنة الحالية أو
السنة السابقة مباشرة.
•بوليصة تأمين حالية سارية الصالحية خاصة بمالك العقار أو المستأجر أو المركبة توضح اسمك وعنوان إقامتك .يجب أن يكون تاريخ
البوليصة خالل سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.
•دفتر تسديد قروض مركبات حالي لمركبة ُمسجلة باسمك ،ومذكور به اسمك وعنوان إقامتك.
•رهن عقاري سكني أو عقد قرض مماثل أو عقد إيجار أو استئجار مذكور به اسمك وعنوان إقامتك وتوقيعات من جميع األطراف الالزمة
لتنفيذ االتفاق.

•مستند دفع لرعاية الطفل صادر عن إدارة شؤون األسرة والخدمات االجتماعية في إنديانا مذكور به اسمك وعنوان إقامتك .ينبغي أن يكون
تاريخ مستند الدفع خالل  60يو ًما من تقديم الطلب.
•بريد من الدرجة األولى صادر عن المحاكم أو الوكاالت االتحادية أو الحكومية مذكور به اسمك وعنوان إقامتك .يجب أن يكون تاريخ البريد
خالل  60يو ًما من تاريخ تقديم الطلب.
•بطاقة تسجيل الناخبين في إنديانا.
•وثيقة تأكيد تغيير العنوان صادرة عن الخدمة البريدية بالواليات المتحدة ومذكور بها عنوان إقامتك السابق والحالي (نموذج .)CNL107
•وثيقة حصر الممتلكات الخاصة بك في إنديانا صادرة عن طريق خبير معاينة مرخص ومذكور بها اسمك وعنوان إقامتك.
•رخصة سالح سارية الصالحية في إنديانا مذكور بها اسمك وتوقيعك وعنوان إقامتك وتاريخ ميالدك.

شهادة اإلقامة في إنديانا
إذا لم تتمكن من تقديم وثيقتين تثبتان إقامتك في إنديانا ،يمكنك تقديم شهادة إثبات اإلقامة في إنديانا في حالة استيفاء أحد الشروط التالية:
•فقدان األهلية .يجب التوقيع على شهادة إثبات اإلقامة في إنديانا في أي فرع من فروع إدارة قيادة المركبات اآللية عن طريق شخص آخر
يكون وصيًا قانونيًا عليك أو قائ ًما برعايتك ،وعمره  18عا ًما على األقل ،وتقيم معه .يجب على الوصي القانوني أو القائم بالرعاية أن يقدم
أوراق اعتماد سارية الصالحية في إنديانا ،ووثيقة واحدة إلثبات الهوية ،ووثيقتتن تثبتان عنوان اإلقامة في إنديانا ،ومستندات وصاية سارية.
•مقدمو الطلبات الذين ال مأوى لهم وليس لديهم عنوان إقامة .يجب التوقيع على شهادة إثبات اإلقامة في إنديانا عن طريق ممثل قانوني لهيئة
حكومية أو منظمة غير ربحية تتلقى منها خدمات ويمكنها استقبال البريد .يجب عليك كذلك تقديم خطاب رسمي صادر عن جهة حكومية أو
منظمة غير ربحية ومكتوب أعاله اسمها وعنوانها ورقم هاتفها ومذكور بها اسم الممثل القانوني وتوقيعه وتاريخ التوقيع .يجب أن يذكر الممثل
القانوني في الخطاب أن الجهة أو المنظمة التي تقدم خدمات لك تقبل استالم البريد بالنيابة عنك.
•في حالة أنك تعيش مع أحد األقرباء أو األصدقاء .يجب التوقيع على شهادة إثبات اإلقامة في إنديانا في فرع من فروع إدارة قيادة المركبات
اآللية عن طريق أحد األقارب أو األصدقاء الذين تقيم معهم .يجب أال يقل عمر هذا القريب أو الصديق عن  18عا ًما وأن يقدم أوراق اعتماد
سارية الصالحية في إنديانا ،باإلضافة إلى وثيقة واحدة تثبت هويته ،ووثيقتين تعرضان عنوان اإلقامة في إنديانا.
•إذا كنت تقيم في مركبة ،ويتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المنازل المتنقلة أو المقطورة .يجب التوقيع على شهادة إثبات اإلقامة في
إنديانا في فرع الترخيص عن طريق مقيم آخر في إنديانا يؤكد أنه يمكنك استخدام عنوان إقامته ألغراض التسجيل .ويجب على الشخص الذي
يوقع على الشهادة أن يقدم وثيقتين إلثبات عنوان إقامته في والية إنديانا.
ويجب عليك تقديم إثبات على دفع الضرائب المفروضة على الدخل في إنديانا للعام الحالي أو العام السابق مباشرةً ،وأن تمتلك سجالت الملكية
والتسجيل الحالية الخاصة بالمركبة لدى إدارة قيادة المركبات اآللية.
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تقديم المستندات المقبولة
لن تقبل إدارة قيادة المركبات اآللية سوى المستندات األصلية أو النسخ المصدقة من الوكالة ال ُمصدِرة .وقد ترفض إدارة قيادة المركبات اآللية أي وثيقة
يبدو أنها مزيفة أو غير موثوق بها أو تم تعديلها أو انتهت صالحيتها .ويجب أن تكون جميع المستندات باللغة اإلنجليزية أو أن تُقدم بترجمة إنجليزية
دقيقة يمكن التحقق منها .ويجب أن يتطابق اسمك القانوني وتاريخ ميالدك الموجود في المستندات المقدمة إلى إدارة قيادة المركبات اآللية مع سجالت
إدارة الضمان االجتماعي.
ويجب أن تكون هناك ترجمة كاملة إلى اإلنجليزية عند ترجمة المستندات المكتوبة بلغة غير اإلنجليزية والتي ال تحتوي على عناوين فرعية
باإلنجليزية ،والتي يتم تقديمها لدعم إحدى الطلبات أو االلتماسات .ويجب كتابة الترجمة في صفحة منفصلة في خطاب رسمي صادر عن جهة حكومية
أو مؤسسة تعليمية معتمدة أو جهة ترجمة معتمدة.
ويجب أن تتضمن الترجمة إفادة موقعة من المترجم تشير إلى أن الترجمة كاملة ودقيقة ،ويجب أن يشهد على كفاءته كمترجم ،كما يجب توضيح أن
المستند لم تتم ترجمته ألحد أفراد العائلة أو لصديق أو شريك تجاري.

الحصول على أوراق اعتماد صورية
يمكن للمواطنين األمريكيين الذين يحملون حاليًا أوراق اعتماد سارية الصالحية في إنديانا ولكنها صورية (غير متوافقة مع المتطلبات) ،ويجدون
صعوبة في جمع المستندات المطلوبة للحصول على أوراق اعتماد متوافقة مع قانون الهوية الفعلية ،أو َمن يرغبون في االنتظار للتقدم بطلب للحصول
على أوراق اعتماد متوافقة مع قانون الهوية الفعلية ،التقدم بطلب للحصول على أوراق اعتماد صورية.
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قيادة المراهقين

دليل القيادة لآلباء والمراهقين
دليل القيادة لآلباء والمراهقين متاح على الموقع  .IN.gov/BMVإنه أداة مهمة يمكن استخدامها للمساعدة في إشراك اآلباء في عملية تعليم القيادة
ألوالدهم.

عوامل الخطر بالنسبة للمراهقين

•القيادة الطائشة والخطرة .تعتبر القيادة الطائشة والخطرة وكذلك تشتت االنتباه من العوامل الشائعة األكثر تسببًا في وقوع حوادث المراهقين.
ً
عامل شائعًا من العوامل التي تساهم في وقوع حوادث االصطدام متعددة المركبات.
•عدم االنتباه .يعتبر عدم انتباه السائق وتشتته

ً
عامل شائعًا من العوامل التي تساهم في وقوع حوادث المركبات الفردية .قد يواجه
•السرعة المفرطة .تعتبر السرعة غير القانونية أو غير اآلمنة
المراهقون صعوبة في ضبط سرعتهم لتتناسب مع ظروف القيادة الحالية .فالسرعات العالية تقلل من الوقت الذي يستغرقه السائق حتى يتمكن من
استيعاب ومواجهة ما يلقاه من مخاطر.
•القيادة مع المراهقين اآلخرين .تتضاعف فرصة حدوث اصطدام مع كل راكب في المركبة.
•عدم ارتداء حزام األمان .ارتداء حزام األمان ليس فرضًا قانونيًا فحسب ،بل إنه أفضل وسيلة أيضًا لتقليل فرصة حدوث إصابات أو التسبب في
وقوع وفيات في حوادث االصطدام.
•عدم االنتباه في أثناء عبور مفترقات الطرق .معظم الحوادث متعددة المركبات يتورط فيها المراهقون في أثناء عبور مفترقات الطرق .يحتاج
السائقون المراهقون إلى ترك كل ما يشتت انتباههم والتركيز على المركبات األخرى في أثناء عبور مفترقات الطرق.
•تعاطي المشروبات الكحولية أو المخدرات/األدوية األخرى في أثناء القيادة .في حين أن النسبة المئوية للسائقين المراهقين الذين يقودون
السيارات تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات/األدوية صغيرة ،فإنهم يشكلون نسبة مئوية أعلى بكثير من حيث اإلصابات الخطيرة والوفيات
الناتجة عن حوادث االصطدام المتورط بها جميع السائقين المراهقين.

نصائح موجهة للسائقين في سن المراهقة

•يجب عليك أنت والركاب ارتداء أحزمة األمان دائ ًما.
•يجب دائ ًما ضبط المقاعد والمرايا للحصول على أفضل رؤية قبل بدء القيادة.
ثوان يمكن أن يؤدي
لبضع
الطريق
عن
تركيزك
تشتت
ألن
تتوقف
•يجب عدم القيام بضبط الراديو في أثناء القيادة .من األفضل أن تنتظر حتى
ٍ
إلى وقوع حوادث اصطدام.
•عدم تشغيل الموسيقى بصو ٍ
ت عا ٍل .قد ال تسمع صفارات اإلنذار أو صوت آلة تنبيه السيارة الذي يمكن أن يحذرك من أي مشكلة محتمل وقوعها.
•عدم التحدث في الهاتف أو إرسال الرسائل النصية في أثناء القيادة – هذا مخالف للقانون .عدم تناول الطعام أو تمشيط شعرك أو وضع المكياج أو
فعل أي شيء آخر من شأنه أن يشتت انتباهك عن القيادة.
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•عدم قيادة السيارة عندما تكون تحت تأثير المخدرات/األدوية أو المواد الكحولية وعدم الركوب مع أي شخص يقود السيارة تحت تأثير هذه
المواد .حتى بعض األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية قد تجعلك تشعر بالنعاس.
•قبل عبور مفترق طرق ،تأكد من أنه خا ٍل قبل االستمرار في القيادة.
•يجب اتّباع جميع اإلشارات المرورية .االستعداد دائ ًما للتوقف عند االقتراب من أي مفترق طرق به إشارة خضراء تحسبًا لتغير اإلشارة .يجب
عدم دخول مفترق الطرق بعد أن يصبح لون اإلشارة أصفر ،ما لم تكن بالفعل في مفترق طرق عندما يتحول لون اإلشارة إلى اللون األصفر.
•االلتزام بالحد األقصى للسرعة .القيادة بسرعة أكبر من الالزم تمنحك وقتًا أقل للتوقف أو التصرف.

نصائح موجهة آلباء المراهقين

•كن قدوة حسنة ألبنائك المراهقين عندما تقود السيارة.
•اطلب منهم استخدام حزام األمان في جميع األوقات.
•أشرف على القيادة مع ابنك المراهق عند حصوله على رخصة المتدرب وخالل السنة األولى من القيادة المرخصة.
ع ّرف ابنك المراهق على ظروف القيادة المختلفة ،بما في ذلك الطرق الرطبة ،والمغطاة بالثلوج ،والطرق السريعة ،والطرق الريفية ،والقيادة
• َ
الليلية ،وما إلى ذلك.
•أشرف على القيادة في الطرق غير المألوفة.
•اختر المركبات بنا ًء على إمكانيات السالمة التي تتميز بها وليس بنا ًء على الشكل.
اقض الوقت الالزم لمناقشة قواعد القيادة ومسؤولياتها وعواقبها التي تتناسب مع عائلتك.
• ِ
•ضع إستراتيجية لالمتيازات المتسلسلة تدريجيًا بالنسبة للقيادة .عندما يكتسب ابنك المراهق خبرة في القيادة ويبدأ في اتخاذ القرارات المناسبة،
اسمح له باالرتقاء إلى مستوى أعلى في مسؤولية القيادة.
•إن تطوير المهارات الالزمة للقيادة اآلمنة مهمة معقدة وال يمكن تعلمها إال بعد قضاء ساعات طويلة من التدريب .يعتبر تعليم السائقين الخطوة
دورا بالغ األهمية في تعليم القيادة للمراهقين.
األولى ،ولكن يؤدي الوالدان ً

قيادة المركبات على الطرق الوعرة ()ORV
يجب على أي شخص يبلغ عمره أقل من  18عا ًما ويقود أو يركب مركبات مخصصة للطرق الوعرة ارتداء خوذة تستوفي المعايير التي وضعتها
وزارة النقل األمريكية بموجب معيار .49 CFR 571.218
الشخص الذي:
•يمتلك مركبة مخصصة للطرق الوعرة
•توجد في حوزته مركبة مخصصة للطرق الوعرة
•يحق له امتالك مركبة مخصصة للطرق الوعرة ،سواء كان ذلك يرجع إلى ملكية قانونية أو إيجار أو ترخيص أو اتفاقية تأجير أو استئجار مع
خيار الشراء أو عقد البيع المشروط أو غير ذلك
ال يجوز أن يُسمح أو يؤذن ألي شخص دون سن  18عا ًما بقيادة المركبات المخصصة للطرق الوعرة دون ارتداء خوذة تستوفي المعايير التي
وضعتها وزارة النقل األمريكية.

الملحق "ج" |

الخدمات والموارد األخرى بمكتب إدارة قيادة المركبات اآللية

النماذج

النماذج متاحة على  IN.gov/BMVأو في أي فرع من فروع إدارة قيادة المركبات اآللية.

تسجيل الناخبين
يجوز ألي فرد حاصل على أوراق اعتماد جديدة أو ُمجددة أو بديلة أو ُمعدلة أن يتقدم بطلب للتسجيل من أجل التصويت وذلك في فرع من فروع
ً
مؤهل للتصويت .تتوفر نماذج تسجيل الناخبين عبر البريد لألشخاص الذين ليسوا في الفرع لمعامالت
إدارة قيادة المركبات اآللية ،إن كان الفرد
االعتماد.

تسجيل الخدمة العسكرية االنتقائية
يشترط قانون إنديانا على إدارة قيادة المركبات اآللية أن تحصل على إذن من أي شاب يقل عمره عن  26عا ًما ويود الحصول على رخصة قيادة جديدة
أو ُمجددة لتقديم المعلومات الالزمة إلى الحكومة الفيدرالية لتسجيل ذلك الفرد في نظام الخدمة االنتقائية (.)Selective Service System (SSS)
ويُعتبر عدم التسجيل جناية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها  250ألف دوالر.
Íمطلوب التسجيل في نظام الخدمة االنتقائية لمواطني الواليات المتحدة.
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يمكنك التواصل مع إدارة قيادة المركبات اآللية في أي وقت .ومن أي مكان.
توفر إدارة قيادة المركبات اآللية ( )BMVأربع طرق مالئمة لتجديد تسجيل مركبتك وأنت مرتاح في منزلك.
عند التجديد ،سيتم إرسال ملصق لوحة السيارة وبطاقة التسجيل إليك مباشرةً.

التجديد عن طريق البريد من خالل استكمال وإرسال إخطار التجديد الخاص بك ودفع
التكلفة .تصل اللوحات والملصقات خالل  14يو ًما تقريبًا .يمكنك الدفع عن طريق الشيكات أو
بطاقة  MasterCardأو  Visaأو بطاقة الخصم.

تفضل بزيارة الموقع  .IN.gov/BMVيتيح لك فرع إدارة قيادة المركبات اآللية االفتراضي
تغيير أنواع اللوحات وتتبع مسار اللوحات الخاصة بك في أثناء وصولها إلى عنوانك .تصل
اللوحات والملصقات خالل  14يو ًما تقريبًا .يمكنك الدفع عن طريق الشيك اإللكتروني أو بطاقة
 MasterCardأو  Visaأو  Discoverأو  American Expressأو بطاقة الخصم.

التجديد عبر الهاتف عن طريق االتصال بمركز اتصال إدارة قيادة المركبات اآللية على الرقم
 888-692-6841وتحديد الخيار الثالث .هذا الخط يعمل على مدار  24ساعة في اليوم .تصل
اللوحات والملصقات خالل  14يو ًما تقريبًا .يمكنك الدفع عن طريق بطاقة  MasterCardأو
 Visaأو بطاقة الخصم.

تفضل بزيارة  BMV Connect kioskإلكمال المعامالت الروتينية على مدار  24ساعة في
اليوم .تفضل بزيارة الموقع  IN.gov/BMVللحصول على قائمة بمواقع األكشاك والمعامالت
المتاحة.
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