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ግዛቱ በከተማ መንገዶች የሚጓዙ ሰዎችን ህይወት ለመጠበቅ ይተጋል። Vision Zero የከተማውን
የትራፊክ ሞት ወደ ዜሮ የማድረስ ግብን ይወክላል። የትራፊክ ሞቶች እና ከባድ ጉዳቶች መከላከል ይቻላል።
“Vision Zero” ምንድን ነው?
Vision Zero በትራፊክ መንገድ የቀለበት መንገድ ላይ የሞት አደጋዎች ወይም ከባድ ጉዳቶች እንዳይኖሩ
ለማድረግ ያለመ የብዝሃሀገራዊ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ፕሮጀክት ነው። ይህ በ1997 በስዊድን
የተጀመረ ሲን በአለም አቀፍ በኖርዌይ፣ ኔዘርላንድስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ተግባራዊ ተደርጓል።
በእድገት መስመሩ ላይ ያሉ የU.S. ከተሞችን የሚያካትቱት፣ Boston (ቦስተን)፣ Chicago (ቺካጎ)፣ Los
Angeles (ሎስአንጀለስ)፣ New York City (የኒውዮርክ ከተማ)፣ Portland (ፖርትላንድ)፣ San
Francisco (ሳንፍራንሲስኮ)፣ Seattle (ሲያትል)፣ እና Washington DC (ዋሺንግተን ዲሲ)ናቸው።
የዚህ ራእይ ዋና መርህ ማንም ሰው በትራፊክ መንገድ ሲስተም ውስጥ መገደል ወይም ከባድ ጉዳት
ሊደርስበት አይገባም የሚል ሲን የአፈጻጸም እቅዶች ደግሞ በአራት ቁልፍ ቦታዎች ላይ የተዋቀሩ ናቸው፣
•
•
•
•

የደህንነት ዳታ
ትምህርት እና ተደራሽነት
አፈጻጸም
ኢንጂነሪንግ እና መሰረተልማት

“Vision Zero”ለምን?
ትራፊክ ገዳይ የነ አደጋ ነው እና Washington,DC (ዋሺንግተን ዲሲ) ደግሞ የከባድ አደጋ እና ሞትን
ጉዳቶችን የሚቀንስ እና የትራፊክ ደህንነትን የሚጨምር የተቀናጀ ፕሮግራምን ለመንደፍ እየሞከረ ነው።
ማንኛውም የህይወት መጥፋት ተቀባይነት የለውም እና በግዛቱ ከተማ ውስጥ አንድ ሞት ተቀባይነት
የለውም!
በግዛቱ ውስጥ እድገቶች
የግዛቱ የማጓጓዣ ዲፓርትመንት (DDOT) ከህግ አስፈጻሚዎች፣ የፍርድቤት ሃላፊዎች፣ የግል ክፍል
ድርጅቶች፣ እና የማህበረሰብ ጠበቆች ጋር አጋርነት በመፍጠር የግዛቱ የአውራ ጎዳና መንገድ ደህንነት
ፕሮግራሙን የማቀናጀት እና የማስተዳደር ተግባር አለው። DDOT ከትራፊክ ጋር የተያያዘ ዜሮ ሞት እና
ከባድ ጉዳቶች ያለው አስተማማኝ እና ቀልጣፋ የማጓጓዣ ሲስተም ለመፍጠር ቁልፍ አጋሮች ጋር ባንድነት
ይሰራል። የዚህ ዋና ስራ ቁልፍ ተግባር የ DC የአውራ ጎዳና ትራንስፖርት ደህንነት እቅድ ዲፓርትመንት
ሲን ይህም የትራፊክ ደህንነትን ለማሻሻል እና የሞት አደጋዎችን ለመቀነስ አምስት Critical Emphasis
Areas (CEA’s) (ቁልፍ የትኩረት ቦታዎች) ን ለይቷል።

እንዚህ አራት ቦታዎች፣
•
•
•
•
•

ከፍተኛ-ስጋት አሽከርካሪዎች
የእግረኛ እና የባይስክል ደህንነት
የኢኒጂነሪንግ/ተቋማት መሰረተ ልማት
ልዩ ተሽከርካሪዎች
ልዩ የኢላማ ቦታዎች

የትራፊክ የሞት አደጋዎችን ለመቀነስ የታቀደ ከፍተኛ የአፈጻጸም ግቦች እና የተቀናጀ የድርጊት እቅድ፣ ግዛቱ
ጥረቶችን ወደ ዜሮ የሞት አደጋዎች ለማሻሻል እና መንገዶችን ለመንገድ ተጠቃሚዎች ደህንነቱ አስተማማኝ
እና አመቺ ለማድረግ ይተጋል።
ወደ አስተማማኝ አነዳድ ለውጥ
አስተማማኝ አሽከርካሪ ለመን ብዙ ክህሎት፣ ልምድ፣ ሃላፊነት፣ እና ውሳኔ ይጠይቃል። ይህ ሰዎች
ከሚያደርጓቸው ነገሮች እጅግ የተወሳሰበ ብቻ ሳይን፣ ነገር ግን ሊጎዳን ወይም ሊገለን የሚችል
በመደበኛነት ሰዎች ሊያደርጉት ከሚችሉት ጥቂት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው።
አስተማማኝ አነዳድ አደጋን አስቀድሞ የመገመት ችሎታን እና የሌሎችን ስህተት መገመት፣ በተለይም
መስቀለኛ እና የእግረኛ መንገድ ላይ ሲቃረቡ። በተጨማሪ፣ አሽከርካሪዎች በአጠቃላይ ጤነኛ፣ ለማሽከርከር
ስሜታቸው የተስተካከለ፣ እንዲሁም ጥቅም ላይ የሚውለው ተሽከርካሪ ለራሳቸው ደህንነት እና ለሌሎች
ደህንነት በጥሩ ሁኔታ የሚሰራ መኑን የማረጋገጥ ሃላፊነት አለባቸው። የአሽከርካሪ እና የህዝብ ደህንነትን
የሚያሰጉ ሁለት ዋነኛ የስጋት ምክንያቶች ያለትኩረት እና በድካም ማሽከርከር ናቸው።
ያለትኩረት ማሽከርከር
ያለትኩረት ማሽከርከር አደገኛ ወረርሽኝ ነው፣ እና ከበርካታ ትርጉሞቹ፣ ማንኛውም የሰውን ትኩረት
ከዋነኛ የማሽከርከር ተግባር የሚሰርቅ ድርጊት ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። በየአመቱ 400,000
የሚገመት ህዝብ ትኩርት ባጡ ተሽከርካሪዎች አማካኝነት በሚደርሱ ግጭቶች ይጎዳሉ። እኛ ከታች
የተዘረዘሩትን ነገሮች እንደ ትኩረት የሚሰርቁ ነገሮች አድርገን ባንቆጥርም፣ ማስተዋል
የሚያስገፈልገው ዋና ነገር ሁሉም ትኩረትን የሚሰርቁ ነገሮች የአሽከርካሪን፣ ተሳፋሪ፣ ባይስክል እና
አላፊ መንገደኛን ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል።
የተለመዱ ትኩረት የሚሰርቁ ነገሮች የሚያካትቱት፣
•
•
•
•
•
•
•
•

መብላት እና መጠጣት
የሞባይል ስልክ ወይም ስማርት ስልክ መጠቀም
የጽሁፍ መልክእክት መላላክ
መልበስ
ማንበብ
የዳሰሳ ሲስተሙን መጠቀም
ሬዲዮ፣ ሲዲ ማጫወቻ ወይም MP3 ማጫወቻን ማስተካከል
ተሳፋሪዎችን ማዋራት

በድካም ማሽከርከር
የአልኮል መጠጥ፣ ህጋዊ ወይም ህጋዊ ያልኑ መድሀኒቶችን ተጠቅሞ፣ ወይም በእንቅልፍ ላይ ኖ
የሞተር ተሽከርካሪን ማንቀሳቀስ በድካም ላይ ማሽከርከር ተብሎ ይታወቃል። በድካም ኖ
ማሽከርከር አደገኛ ብቻ ሳይን፣ ለከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት እንዲሁም ለእስር ይዳርጋል። ጥናቶች
አልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር ከሁሉም የትራፊክ ጋር የተያያዘ ሞት ውስጥ አንድ ሶስተኛውን፣
እና ከትራፊክ ጋር ከተያያዘ ሞት ውስጥ 18% በመድሀኒቶች (እጾች) የሚመጣ ነው። ጥቂት ቁልፍ
ነጥቦች፣
• የአልኮል መጠጥ ተጽእኖ- የደም የአልኮል ክምችት (BAC) ደረጃን የሚጎዱ ምክንያቶች
o የሚጠጡበት ፍጥነት
o የሰውነት ክብደት
o በድ ውስጥ ያለ ምግብ
o የአልኮል መጠን
o መድሀኒቶች
o ድካም፣ ውጥረትእና ስሜት
• የእንቅልፍ መጫጫን - በእንቅልፍ እጥረት ተዳክመው የሞተር ተሽከርካሪን ማሽከርከር።
የእንቅልፍ ማጣት የሞተር ተሽከርካሪ ግጭቶች ዋነኛ መንስኤ ነው። ብዙ ሰዎች እንቅልፍ
ማጣት ከአልኮል መጠጥ እኩል፣ አንዳንዴም ከዚያ በበለጠ ማሽከርከርን እንደሚጎዳ
አይረዱም። ጥናቶች “መስኮትን ወደታች ማውረድ ወይም ሙዚቃ መጨመር” ንቃት ላይ
ምንም ውጤት እንደሌላቸው፣ ቡና እና ሌላ አነቃቂ ነገሮች የአጭር ጊዜ የሀይል ጭማሬ ብቻ
እንደሚሰጡ አረጋግጠዋል። በቂ “እንቅልፍ” ማግኘት በእንቅልፍ የተጫጫነ ማሽከርከርን
የሚከላከሉበት ተመራጭ መንገድ ነው።
አሽከርካሪዎች በቂ እንቅልፍ ማግኘትትን የየእለት ተቀዳሚ ነገር ማድረግ፣ በእንቅልፍ እጦት
ማሽከርከርን አለመፍቀድ፣ እንቅልፍ ሲጫን ወደ አስተማማኝ መንገድ ላይ መቆም
አለባቸው።
መንገድን መጋራት
እርስዎ መኪናዎን፣የጭነት መኪናው፣ SUV፣ የንግድ ተሽከርካሪ፣ ሞተር ሳይክል የሚነዱ፣ ሳይክል የሚነዱ
ወይም የሚራመዱ ቢን፣ መንገዱን ከሌሎች ተሽከርካሪዎች እና አሽከርካሪዎች ጋር ይጋሩታል። መንገዱ
ብዙ ተጠቃሚዎች አሉት እና እያንዳንዱ ተጠቃሚ ደህንነትን እና አግባብ ያለ የትራፊክ ፍሰት ለማረጋገጥ
የተወሰኑ የመንገድ መመሪያዎች፣ ህጎች፣ እና መብቶችን መከተላቸውን እርግጠኛ መን አለባቸው።
አሽከርካሪዎች
በተለምዶ አሽከርካሪዎችን ስናስብ፣ እኛ የምናስበው አውቶሞቢሎችን የሚያሽከረክሩ ግለሰቦችን
ብቻ ነው። ነገር ግን ፣ ትርጉሙ ባይስክሎችን፣ ባሶች፣ ሞተርሳይክሎች፣ ቀላል የጭነት መኪኖች፣
የንግድ ተሽከርካሪዎች፣ እና ማንኛውንም በሀዲድ ላይ የማይጓዝ ተሽከርካሪን ለማከተት መስፋት
አለበት። ይህን ሰፊ ትርጉም መጠቀም የትራፊክ ደህንነት ማእቀፉን ለማስፋት እና መንገድ
መጋራትን ለማስፋት ይጠቅማል። በ2013 ብቻ፣ 5.7ሚሊዮን የሞተር ተሽከርካሪ ግጭቶች፣

ከ32,000 በላይ ከሞተር ተሽከርካሪ ጋር የተያያዙ የሞት አደጋዎች፣ እና 2.3ሚሊየን የተጎዱ ሰዎች
በUnited States (ዩናይትድስቴትስ) ውስጥ ነበረ። አሽከርካሪዎች የትራፊክ ፍሰቱን እና
አካባቢውን ሁሉጊዜ ማወቅ አለባቸው ፣ እና ሊከናወን የሚገባ ማንኛውንም ውሳኔዎች መገመት
መቻል። ለባለባይስክሎች እና እግረኞች ልዩ ትኩረት ይስጡ እና ከታች ያሉትን የደህንነት ምክሮችን
ተግባራዊ ያድርጉ።
• የተሽከርካሪ ደህንነት ለባለሳይክሎች
o ለባይስክሎች ቢያንስ 3 ጫማ ቦታ መስጠት
o በሮችን ከመክፈት በፊት ባለባይስክሎች መኖራቸውን መመልከት
o ሲታጠፉ ለባለባይስክሎች ቅድሚያ መስጠት
• ለእግረኞች የተሽከርካሪ ደህንነት
o ሁሉጊዜ ይቁሙ እና የቅድሚያ መንገድ ይስጡ
o ሲታጠፉ ለእግረኞች ይቁሙ
o መስቀለኛ መንገዶች ጋር እና የእግረኛ መንገድ ጋር ሲቃረቡ ጥንቃቄ ይጠቀሙ
o በእግረኛ መንገድ ላይ የቆመ ተሽከርካሪን በፍጹም አልፈው አይሂዱ
እግረኞች
እግረኛ ማለት ማንኛውም በእግር፣ በዊልቼይር፣ በመራመጃ የሚጓዝ፣ የሚሮጥ ተብሎ ሊተረጎም
ይችላል። በUS ውስጥ በአማካይ፣ አንድ እግረኛ በየ 2 ሰዓታት የሚገደል እና በየ 8 ደቂቃዎች
በትራፊክ አደጋዎች ይጠቃል።
እግረኞች በመንገድ ላይ በጣም ተጋላጭ ከኑ ተጠቃሚዎች ውስጥ ናቸው፣ አነስተኛ መጠን
ያላቸው በመኑ እና በትራፊክ ህጎች ላይ ልምድ በማጣት፣ ልጆች በትራፊክ አደጋዎች የመጎዳት
ወይም የመሞት ከፍተኛ ስጋት ላይ ናቸው። ማስታወስ የሚገባ የእግረኛ የደህንነት ምክራዊ ነጥቦች፣
• መንገዱን በእግረኛመንገዶች እና በመስቀለኛ መንገዶች ያቋርጡ
• እይታዎን ይጨምሩ እና ሌሎች አሽከርካሪዎች እርስዎን እንዲያዩ ያድርጉ
• በእግረኛ መንገድ መራመድ የበለጠ አስተማማኝ ነው
ባለባይስክሎች
በUS ውስጥ በአማካይ፣ ከ700 በላይ ሰዎች በባይስክል/ተሽከርካሪ ግጭት ምክንያት ህይወታቸውን
ያጣሉ። ያ ማለት በየቀኑ ሁለት ሰዎች ማለት ነው። በ2013፣ ከ66,000 ባለባይስክሎች
በተሽከርካሪ ግጭቶች ምክንያት ተጎድተዋል። ባይስክል ጤናማ ቢንም፣ በባህርዩ አስተማማኝ
እንቅስቃሴ፣ ባይስክልን በመንዳት እና መንደዱን ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር ከመጋራት ጋር
የተያያዙ ስጋቶች አሉ። ባይስክሎች ከተሽከርካሪዎች ጋር ተመሳሳይ የነ የመንገድ መብቶች
አሏቸው፣ እና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ፣ ባለባይስክሎች ማድረግ ያለባቸው፣
•
•
•
•

የመንገዱን መመሪያዎች መከተል
በቀይ መብራቶች እና የቁም ምልክቶች ላይ መቆም
ሁልጊዜ ሄልሜት ማድረግ
ተሽከርካሪዎችን ሲያልፉ የሚከፈቱ በሮችን ይጠንቀቁ

• በከተማ ስፍራዎች አካባቢ በጎን የእግረኛ መንገዶች ላይ አይንዱ
በአጠቃላይ Vision Zero (ቪዥን ዚሮ) የሚጠይቀው የአሽከርካሪዎች፣ ባለባይስክሎች እና እግረኞች
መንገዱን እንዲጋሩ እና የመንገድ ህጎችን እንዲጠቀሙ ነው። ብዙ ከደህንነት ጋር የተያያዙ ጅምሮች እንደ
“Dutch Reach” (ደች ሪች) እና የHAWK የእግረኛ ምልክት መመሪያ(በዚህ ክፍል መጨረሻ ላይ
የተመለከተው) Vision Zero (ቪዥን ዚሮ)ን ለማገዝ የተዋወቁ ናቸው። በቅርቡ በግዛቱ ውስጥ አሽከርካሪ
የሚኑ እንደመኑ መጠን፣ የሁላችንን ደህንነት ለመጠበቅ እርስዎ የድርሻዎን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እኛ
ተስፋ ጥለንብዎታለን።

ክፍት በሮች ለባለሳይክሎች ያለው አደጋ
ክፍት የተሽከርካሪ በሮች ለባለሳይክሎች ከፍተኛ ስጋት ያመጣሉ።
የተሽከርካሪ በር ሲከፍቱ፣ አሽከርካሪዎች እና ተሳፋሪዎች የሚከተሉትን
እንዲያደርጉ ይመከራሉ፣
1. የኋላማሳያ መስታወቱን ይመልከቱ።
2. የጎንማሳያ መስታወቱን ይመልከቱ።
3. በሩን በእጅዎ የመጨረሻ ክፍል ይክፈቱ(እጁ ከበሩ በጣም ራቅ
ብሎ)።
ይህ የ“Dutch Reach” (ደች ሪች) ዘዴ በመባል ይታወቃል ምክንያቱም
የመነጨው ከNetherlands (ኔዘርላንድስ) ነው። ሰውነትዎ እንዲዞር
ያስገድደዋል፣ ይህም በተሻለ ሁኔታ የሚመጡ ባለሳይክሎችን እንዲያዩ
ያስችሎታል። በተጨማሪ የተሽከርካሪ በር በፍጥነት ከመከፈት
ይከላከላል። ይህ ባለሳይክሎችን ብቻ የሚጠብቅ ሳይን፣ ነገር ግን
በርዎ በሚመጣ ተሽከርካሪ ከመጎዳት ወይም ከመሰበር ሊከላከልልዎ
ይችላል።

የ“Dutch Reach” (ደች ሪች)
የተሽከርካሪ በሮችን የመክፈት ዘዴ።

ባለሳይክሎች፣ የሳይክል መንገድ ባላቸው እና በሌላቸው መንገዶች በሁለቱም ሲጓዙ የቆሙ መኪኖች በሮችን
ላለማግኘት ቢያንስ ሶስት ጫማ ርቀው መጓዝ አለባቸው። ይህ ባለሳይክሎችን ከ“በር ስፍራ” ውጭ ያደርጋቸዋል
እና ከሚከፈት የተሽከርካሪ በሮች እንዳይመቱ ይጠብቃቸዋል።

Dutch Reach (ደች ሪች) ፕሮጀክት

www.dutchreach.org
dutchreachorg@gmail.com

HAWK
የእግረኛ ምልክት መምሪያ

እንዴት
የ HAWK
ምልክት ይሰራል?

የHAWK ምልክት
ምንድን ነው?

የHAWK (ከፍተኛ ጥልቀት ያለው የሚንቀሳቀስ የእግረኛ
ማቋረጫ) ምልክት ማለት እግረኞች ስራ በሚበዛበት መንደዶች
ላይ እንዲያቋርጡ የሚረዳቸው የማስጠንቀቂያ ምልክት ነው።

የግዛቱ የትራንስፖርት መምሪያ

ለሞተረኞች ገጽታው የተለየ ቢንም እንኳን፣
ለእግረኛው፣ ምልክቱ የሚሰራው በግዛቱ ውስጥ እንዳለው
እንደሌላው ቁልፍ በመጫን የሚንቀሳቀሰው የትራፊክ ምልክቶች
በቀይ ምልክት የትራፊክ እንቅስቃሴን በማቆም፣ እግረኞች
በይራመዱ ምልክት እንዲያቋርጡ የሚያደርግ ነው። በተወሰኑ
ስፍራዎች፣ ምልክቱ ለማቋረጥ የሚጠብቁ እግረኞችን መለየት
ይችላል እና ምልክቱን ያንቀሳቅሰዋል።
HAWK ምልክቶች ከመደበኛ የትራፊክ ምልክቶች ጋር እንደ
ግዛቱ የተቀናጀ የምልክት ሲስተም በመንገዶች ላይ አብሮ
ሊተከል ይችላል።

እግረኞች
ይህን አያለሁ....

ሞተረኞችን
ይህን አደርጋለሁ...

ይህን አያለሁ....

ቁልፍ መጫን
ለመጥራት
የይራመዱ ምልክትን

ይቀጥሉ

(የተወሰኑ ስፍራዎች
እግረኞችን አውቶማቲክ በነ መልኩ
ይለያሉ)

ይጠብቁ
(ሊወስድ ይችላል እስከ
አንድ ደቂቃ
ምልክቱ
እንዲቀየር)

ይህን አደርጋለሁ...

ይቀጥሉ በ
ጥንቃቄ
(ምልክቱ
ተንቀሳቅሷል)

ቦግ እልም

ፍጥነት ይቀንሱ
እና
ይዘጋጁ
ለመቆም

ይጠብቁ

ማቋረጥ ይጀምሩ
ካዩ በኋላ
የይራመዱ
ምልክቱን

ቁም!

(እንቅስቃሴ መቆሙን እርግጠኛ ይሁኑ)

ቁም!
ከዚያ ይቀጥሉ
በጥንቃቄ
ነጻ ከነ

ይቀጥሉ
ማቋረጥ

(ወደታች የሚቆጥር ምልክት)

ቦግ እልም

ይጫኑ የ
ቁልፉን
ለማቋረጥ

ይቀጥሉ

የHAWK ምልክቶች በDC
የግዛቱ የትራንስፖርት መምሪያ (DDOT) የመጀመሪያውን
የHAWKምልክት በGeorgia Ave. and Hemlock St, NW
in 2009 ተከለ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ፣ የHAWK ምልክት (በተጨማሪ
የእግረኛ ድብልቅ የማስጠንቀቂያ ምልክት ተብሎ የሚታወቀው)
በፌደራል የጎዳና መንገድ አስተዳደር ጥቅም ላይ እንዲውል ተቀባይነት
አግኝቷል።

ተደራሽነት ለ
አካል ጉድለት ላለባቸው
በግዛቱ ላይ ያሉ የHAWKምልክቶች አብዛኛውን ጊዜ ተደራሽ የነ
የእግረኛ ምልክት (APS) መሳሪያ ገጽታ አላቸው ያም የአካል
ጉድለት ላለባቸው እግረኞች ስለምልክቱ መረጃ ይሰጣቸዋል።
የሚሰማ የድምጽ መልእክት እና የሚንቀጠቀጥ የቀስት ቁልፍ
የይራመዱ ምልክት ሲበራ ያሳውቃል።

ለእግረኞች አስተማማኝ የመንገድ ማቋረጫን ለማሻሻል DDOT
ተጨማሪ የ HAWK ምልክቶችን በግዛቱ ውስጥ የመትከል እቅድ
አለው።

የጎን መንገድ ትራፊክ
በHAWKምልክት የጎን መንገድ ካለ፣ በቁም ምልክት መቆጣጠሩን
ይቀጥላል።

የእግረኞች ደህንነት
DDOT ለእግረኛ ደህንነት ከፍተኛ ቅድሚያ ይሰጣል እና ከፍተኛ
መጨናነቅ ያለባቸው ምልክት የሌላቸው የእግረኛ ማቋረጫዎች ላይ
ትኩረቱን እያደረገ ነው። ማቋረጫዎቹ አብዛኛውን ጊዜ መደበኛ የትራፊክ
ምልክት ለመትከል የኢንጂነሪንግ መስፈርቶችን አያማሉም፣ ስለዚህ፣
DDOT ሌሎች ዘዴዎችን ይጠቀማል።

የግዛቱ ህጎች ሞተረኞች እንዲቆሙ እና በእግረኛማቋረጫ ላይ ላሉ
እግረኞች ቅድሚያ እንዲሰጡ ይጠይቃል። ነገር ግን፣ የDDOT ጥናት
እንዳሳየው ስራ በሚበዛበት፣ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ባለው መንገዶች ላይ፣
ከ4 አሽከርካሪዎች ውስጥ 1 ብቻ በእግረኛማቋረጫ ላይ ላለ እግረኛ
ለመቆም ፈቃደኛ ነው። ተገቢ የኑ ዋስትናዎች ከተሟሉ፣ የ HAWK
ምልክት በእንደዚያ አይነት መንገዶች ሊተከል ይችላል።

ጥያቄዎች?
ስለHAWK ምልክቱ ወይም በግዛቱ ውስጥ ስላሉ ማንኛውም
የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት ጥያቄዎች ካሎት፣እባክዎ
የሚከተሉትን ያግኙ፣

የግዛቱ የትራንስፖርት መምሪያ
55 M Street, SE, Suite 400
Washington, DC 20003
ኢሜይል፣ ddot@dc.gov
ስልክ፣ (202) 673-6813
ድህረገጽ፣ ddot.dc.gov
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መግቢያ
ይህ መምሪያ መጽሀፍ ሁሉም አሽከርካሪዎች ማወቅ ያለባቸውን አስተማማኝ የማሽከርከር ህጎችን እና
ልምዶችን በተመለከተ መረጃ ይሰጣል። ይህ መምሪያ መጽሀፍ በሁሉም የመንዳት ሁኔታዎች ላይ መረጃ
ይሰጣል። ሙሉውን የመምሪያ መጽሀፍ በጥንቃቄ ማንበብዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ይህንን መመሪያ መጽሀፍ
ካላነበቡ እና ካላጠኑ፣ የDC የመንጃ ፈቃድ ለማግኘት የሚያስፈልገውን የእውቀት ፈተና አያልፉም።
ፈተናውን በሚወስዱበት ጊዜ ይህንን መምሪያ መጽሀፍ እንዲመለከቱ አይፈቀድልዎትም።
በColumbia ግዛት በሚገኙ የህዝብ መንገዶች ላይ የሞተር ተሽከርካሪ ወይም ሞተር ሳይክል የሚያሽከረክር
ማንኛውም ሰው የመንጃ ፍቃድ ሊኖረው ይገባል። ወደ Columbia ግዛት በሚዛወሩበት ጊዜ በ60 ቀናት
ውስጥ የDC የመንጃ ፈቃድ እንዲኖርዎ ያስፈልጋል።
ለራስዎ የDC መንጃ ፍቃድ ማግኘት ይችላሉ እርስዎ፣
• ቢያንስ 17 አመት ከኑ (የተማሪ ፍቃድ በ16 አመት)፣
• የሙሉ ስምዎን፣ የትውልድ ቀን፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር እና ሁለት (2) የDC ነዋሪ ማረጋገጫ
ማስረጃ ማቅረብ ከቻሉ፣
• የእውቀት ፈተና፣ የመንገድ ክህሎት ፈተና፣ እና የአይን ምርመራ በስኬት ካጠናቀቁ፣
• ከ18 በታች ከኑ የወላጅ/ሞግዚት ፍቃድ፣
• አስቀድሞ የተያዘ መንጃ ፍቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ ካስረከቡ፣
• የመንጃ ፍቃድዎ አስቀድሞ ያልታገደ፣ ያልተሻረ፣ ወይም ያልተከለከለ ከነ፣
• የህክምና መስፈርቶችን ካሟሉ፣
• ለColumbia ግዛት የሚከፈል እዳ ወይም በሌላ ግዛት ያልተከፈለ የትራፊክ ጥሰት መቀጮ
አለመኖር።
ይህ መምሪያ መጽሀፍ የንግድ ያልነ ተሽከርካሪ (የመንገደኛ ተሽከርካሪ) ለማሽከርከር የሚያስፈልገውን
መረጃ ይሰጣል። የንግድ ተሽከርካሪን ለማሽከርከር ፍቃድ ካስፈለገዎ፣ የንግድ የአሽከርካሪ ፍቃድ (CDL)
መምሪያ መጽሀፍን ማንበብ እና ማጥናት ያስፈልግዎታል። የሞተር ሳይክል ለማሽከርከር ፍቃድ ካስፈለግዎ፣
ከዚህ መምሪያ መጽሀፍ በተጨማሪ የሞተር ሳይክል ማሽከርከሪያ መምሪያ መጽሀፉን ማንበብ
ያስፈልግዎታል።
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የመንጃ ፍቃድ የፈተና ሂደት
የአሽከርካሪ የእውቀት ፈተና

የመንጃ ፍቃድ የእውቀት ፈተና በማንኛውም የDMV የአገልግሎት ማእከል ውስጥ ሊወሰድ ይችላል።
ፈተናው በሚከተሉት ቋንቋዎች ሊገኝ ይችላል፣
እንግሊዘኛ
ስፓኒሽ
ፈረንሳይኛ
ቬይትናሚኛ
ማንደሪን
ኮሪያኛ
አማርኛ
ጀርመንኛ

አረብኛ
ፖርቹጊዝ
ጃፓኒኛ
ራሺያኛ
ታጋሎግ
ካንቶኒዝ
ታይ

በተጨማሪ ፈተናው በንኪ መስኮት (ስክሪን) ምላሽ በሚሰጥ በድምጽ ወይም በእይታ ይኖራል።
መደበኛ ፈተናው 25 ጥያቄዎችን የሚያካትት በኮምፒውተር የሚሰጥ ነው። ማለፊያ ነጥብ የሚያካትተው
ቢያንስ 20 ትክክለኛ መልሶችን ነው(80%)። እርስዎ በ16 – 20 እድሜ መካከል ከኑ፣ እርስዎ በተመረቁ
የፍቃድ ፕሮግራም GRAD (ቀስ ያለ የአዋቂ አሽከርካሪዎች እድገት) ተብሎ በተጨማሪ በሚታወቀው ላይ
ይመደባሉ። የGRAD ፈተናው 30 ጥያቄዎችን የሚያካትት የኮምፒውተር ላይ ፈተና ይናል። ማለፊያ
ነጥብ ቢያንስ 24 ትክክለኛ መልሶችን የያዘ ነው(80%)። የእውቀት ፈተናውን በየጊዜው በወሰዱ ጊዜ የ$10
ክፍያ ይከፍላሉ።
የእውቀት ፈተናው የእርስዎን የትራፊክ ህጎች፣ የመንገድ ህጎች፣ የሞተር ተሽከርካሪ ህጎች፣ እና አስተማማኝ
የማሽከርከር ልምዶች እውቀትዎን ለማጣራት የታቀደ ነው። የሚፈተኑበት መረጃ በዚህ መምሪያ ውስጥ
ነው።
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ለደረጃ D የመንጃ ፍቃድ የጥያቄዎች ናሙና፣
1. የትራፊክ ምልክት አረንጓዴ ከበራ እና የፖሊስ ባለሟል እንዲቆሙ ምልክት ከሰጦት፣ እርስዎ ማድረግ
ያለብዎ፣
A. የትራፊክ ባለሟሉን መታዘዝ
B. የትራፊክ ምልክቱን መታዘዝ
C. መጀመሪያ የትራፊክ ባለሟሉን መታዘዝ፣ ቀጥሎ ምልክቱን
D. ከፊትዎ ያለው ተሽከርካሪ የሚያደርገውን ማድረግ
2. ሌሎችን ተሽከርካሪዎች ማለፍ እንደሚፈቀድልዎ ሊያውቁ የሚችሉበት ተመራጭ መንገድ፣
A. የሚበራ አረንጓዴ መብራት አለ
B. ከፊት ያለው መንገድ ቀጥ ያለ ነው
C. ከፊት ያለው ተሽከርካሪ ማለፍ የሚቻል መኑን ምልክት ሲያደርግ
D. ወጥ እና የተቆራረጡ የረድፍ ምልክቶች አሉ
3. ወደአገር አቋራጭ መንገድ የፍጥነት ረድፍ የሌለው አጭር መግቢያ ላይ ሲኑ፣ እርስዎ ማድረግ
ያለብዎ፣
A. በቀኝ የትራፊክ ረድፍ በኩል መግባት እና ወደ እንቅስቃሴው በፍጥነት መጓዝ
B. የዋና መንገዱን ጠባብ መሬት በመጠቀም ወደ ትራፊክ ፍጥነቱ ለመግባት
C. በትራፊክ ላይ ክፍተት ሲያገኙ ብቻ ወደመግቢያው መፍጠን
መልሶች 1-A፣ 2-D፣ 3-C
የጸና የአገር ውጭ የመንጃ ፍቃድ ያላቸው የውጭ አገር ዜጎች እና የDC የመንጃ ፍቃድን ማግኘት የሚፈልጉ
የእውቀት እና የአይን ምርመራዎችን ማድረግ እና ማለፍ ይጠበቅባቸዋል።
የDC መንጃ ፍቃድዎ ከ365 ቀናት ለበለጠ ጊዜ ጊዜው ያለፈበት ከነ፣ የእውቀት ወይም የDC ኦንላይን
የትራፊክ ትምህርትቤት ኮርሱን ፈተናውን መውሰድ እና ማለፍ አለብዎ። የDC መንጃ ፍቃድዎ ከ545 ቀናት
ለበለጠ ጊዜ ጊዜው ያለፈበት ከነ፣ የእውቀት እና የክህሎት የመንገድ ላይ ፈተና መውሰድ እና ማለፍ
አለብዎ። የመንጃ ፍቃድዎ ከተሰረዘ፣ እንደገና ሲመለስልዎ፣ የእውቀት እና የክህሎት የመንገድ ላይ ፈተና
መውሰድ እና ማለፍ አለብዎ።
የDC መንጃ ፍቃድ እያገኙ ወይም እያደሱ ከነ እና እርስዎ 70 አመት ወይም ከዚያ በላይ ከኑ፣ የእርስዎ
ሀኪም የDC የመንጃ ፍቃድ የበሰሉ አሽከርካሪ ክፍሉን ወይም የመታወቂያ ካርድ ማመልከቻዎን፣ ባደረጉት
የህክምና ምርመራ አማካኝነት፣ እርስዎ የሞተር ተሽከርካሪን ማሽከርከር እንደሚችሉ ያረጋገጡ መኑን
በመግለጽ እንዲሞሉልዎ ያስፈልጋል።
እርስዎ የአሽከርካሪ የእውቀት ፈተናን ከወደቁ፣ ፈተናውን ከወደቁበት ጊዜ አንስቶ ለ 72 ሰአታት በድጋሚ
ፈተናውን እንዲወስዱ አይፈቀድልዎትም። የእውቀት ፈተናውን ለስድስት (6) ተከታታይ ጊዚያቶች
ከወደቁ፣ ፈተናውን ከወደቁበት ጊዜ አንስቶ ለአስራ ሁለት (12) ወራት ያክል በድጋሚ ፈተናውን መውሰድ
አይችሉም።
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የአይን ምርመራ
እይታዎን ለመመርመር፣ ወደ ማሽን እንዲመለከቱ እና መስመሮቹ ላይ ያሉትን ፊደሎች ወይም ቁጥሮች
ለDMV ተወካይ እንዲያነቡ ይጠየቃሉ። ይህ ምርመራ የእርስዎ የአይን እይታ እና የዙሪያ እይታ የሞተር
ተሽከርካሪን በአስተማማኝ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን የግዛቱን መስፈርት ማሟላትዎን ይወስናል። ይህ
የህክምና ምርመራ አይደለም። የእይታ ምርመራውን ከወደቁ ከዓይን እንክብካቤ ባለሙያዎ ያስገቡ እና
የዓይን ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅብዎታል የእይታ ምርመራውን ለማለፍ የአይን መነፅሮችን ወይም ኮንታክት
ሌንሶችን ማድረግ ካለብዎ፣ በሚነዱበት ጊዜ እነሱን ማድረግ አለብዎ ፣ እና መንጃ ፈቃድዎ ይህንን ገደብ
ያሳያል።
የማስተካከያ የእይታ የሌዘር ቀዶ ጥገና አድርገው ከነበረ፣ የሀኪም ማረጋገጫ ያስፈልጋል የአይን መነጽር
ገደቦች ከመንጃ ፍቃድዎ ላይ ለማንሳት።
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ፈተና
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናዎች የመንቀሳቀስ ፣ በትራፊክ ውስጥ ማሽከርከር፣ የማዞሪያ
ምልክቶችን የመጠቀም ችሎታዎን ፣ ተሽከርካሪዎን በአስተማማኝ ሁኔታ መቆጣጠር እና በትይዩ ማቆምን
ያካትታል። የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተና በDC መንገዶች ላይ ይደረጋል ፣ እያንዳንዱ የጎዳና ላይ
የማሽከርከር ፈተና $ 10 ክፍያ ያስከፍላል።
ለተመሳሳዩ የፍቃድ ደረጃ የአገር ውጭ ፈቃድ ካለዎ እና ወደ DC የመንጃ ፈቃድ እየቀየሩ ከነ የመንገድ ላይ
የማሽከርከር ፈተናው ቀሪ ይናል። የDC መንጃ ፍቃድዎ ከ545 ቀናት ለበለጠ ጊዜ ጊዜው ያለፈበት ከነ፣
የእውቀት እና የክህሎት የመንገድ ላይ ፈተና መውሰድ እና ማለፍ አለብዎ።
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናዎች ጊዜ የሚያዝላቸው በቀጠሮ ብቻ ነው። ከDMV ጋር የመንጃ
ፍቃድ የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተና ቀጠሮ ለማስያዝ፣ የጸና የተማሪ ፍቃድ ያስፈልግዎታል።
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተና ቀጠሮ ኦንላይን በ
www.dmv.dc.gov ወይም በ311 በመደወል ማስያዝ ይችላሉ።
ቀጠሮ ያለውን የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናን በሁለት የስራ ቀናት ውስጥ አለመሰረዝ የ$30
የመሰረዣ ክፍያን ያስከትላል። ይህ ክፍያ የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናዎን ከሁለት የስራ ቀናቶች
በፊት ከሰረዙ ወይም DMW የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናዎን ከሰረዘብዎ ይህን ክፍያ
አይከፍሉም። የመንገድ ፈተናን ወደ 311 በመደወል መሰረዝ ይችላሉ።
በተያዘው የመንገድ ፈተና ቀጠሮዎ ላይ እርስዎ ማድረግ ያለብዎ፣
• ከቀጠሮዎ ቢያንስ 10 ደቂቃ በፊት መድረስ፣
• የተሽከርካሪ መስፈርቶችን የሚያሟላ ተሽከርካሪ ይዘው መገኘት፣
• የጸና የተማሪ ፍቃድዎን ይዘው መምጣት፣
• ፍቃድ ባለው እድሜው 21 ወይም ከዚያ በላይ ከነ አሽከርካሪ ጋር አብረው መምጣት፣
• የጸና ምዝገባ እና የመድን ማረጋገጫ ያለውን ተሽከርካሪ ይዘው መምጣት፣እና
• የደህንነት ቀበቶዎን ማሰር።
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እርስዎ በGRAD ፕሮግራም ውስጥ ከኑ (እድሜ 16 – 20)፣ የተሞላ ለጊዚያዊ ፍቃድ
በሁኔታዎች/ያለሁኔታዎች የብቃት ሰርተፊኬት ቅጽ ይዘው ይምጡ።
እርስዎ የተማሪ ፍቃድ ካሎት እና ወደ የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታዎች ፈተና ላይ 21 አመት ወይም
ከዚያ በላይ የነው ፍቃድ ያለው አሽከርካሪ ጋር አብረው ሳይኖር ከመጡ፣ ፈተናውን መውሰድ አይችሉም።
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተናውን ከወደቁ፣ ፈተናውን ከወደቁ በኋላ ከ72 ሰዓታት በፊት በድጋሚ
መፈተን አይችሉም። የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታን ለስድስት (6) ተከታታይ ጊዜያት ከወደቁ፣
ከመጀመሪያ ፈተና የወደቁበት ጊዜ አንስቶ እስከ አስራ ሁለት ወራት (12) ድረስ ድጋሚ ለመፈተን
አይፈቀድልዎትም።
የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተና የሚወስዱበት ተሽከርካሪ ሊኖረው ይገባል፣
• በወንበሮች መካከል ያለ የድንገተኛ እጅ ፍሬን። የድንገተኛ የእጅ ፍሬን በወንበሮች መካከል ከሌለ፣
በተሳፋሪው በኩል ሁለተኛ መሪ እና/ወይም ፍሬን ካለው ወይም ለመንጃ ፍቃድ ፈታኙ በቀላሉ
ተደራሽ የሚን ማንኛውም የድንገተኛ ጊዜ የደህንነት መሳሪያ፣
• ከማንኛውም ክልል ያሁን ጊዜ የምዝገባ ቅጽ መያዝ፣
• የተሽከርካሪ ሞተር የሃላፊነት መድን ካርድ ወይም ፖሊስውን መያዝ፣
• ካርዱ/ፖሊሲው ተሽከርካሪውን መለየት እና ጊዜው የሚያበቃበትን ቀን ሊያካትት ይገባል፣
• የጸና ቦሎ ይለጥፉ (ተሽከርካሪው በተመዘገበበት ቦታ የሚጠየቅ ከነ )፣
• ከፊት እና ከኋላ የፍቃድ ሰሌዳ ያሳዩ (ተሽከርካሪው በተመዘገበበት ክልል የሚጠየቅ ከነ )፣
• ባግባቡ የሚሰሩ የፍሬን መብራቶች፣ ምልክቶችምጡሩንባ (ክላክስ)፣ እና የአሽከርካሪ/ተሳፋሪ
መስኮቶች እና በሮች ይኖሮት፣
• የኋላ ማሳያ መስታወት እና ሁለት የጎን መስታወቶች በአግባቡ የተቀመጡ፣
• ስንጥቅ የሌላቸው የግምባር መስታወት፣ ያልተከለለ እይታን የሚሰጥ እና ከኋላ ማሳያው መስታወት
ላይ ምንም የተንጠለጠለ ነገር አለመኖር፣
• በጥሩ ሁኔታዎች ላይ ያሉ ጎማዎች እና ባግባቡ የተነፉ። ትርፍ ጎማዎች ተቀባይነት የላቸውም፣
• የኪራይ ተሽከርካሪዎን ለመንገድ ላይ የማሽከርከር ፈተናዎች የሚፈቀዱት ፈተናውን የሚወስደው
ግለሰብ በኪራይ ኮንትራክቱ ላይ የኪራይ ተሽከርካሪውን ለማሽከርከር ፍቃድ እንደተሰጠው ስሙ
ከተገለጸ እና ተገቢ የነ የመድን ሽፋን ካለው ነው፣ እና
• በዳሽቦርዱ ላይ ምንም የአገልግሎት ወይም የማስጠንቀቂያ መብራቶች ካልበሩ፣ የአነስተኛ ነዳጅ
ምልክት ጭምር።
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የመንገድ ላይ ፈተናዎ በተዘረዘሩት ባንዱ ወይም ከዚያ በበለጡ ምክንያቶች ሊሰረዝ ይችላሉ፣
• ፈታኙ ፍሬኑ ላይ እሱ ወይም እሷ ለመድረስ እንደሚያስቸግራቸው ወይም ተሽከርካሪውን
በድንገተኛ ጊዜ ማቆም እንደሚቸገሩ ካመኑ፣
• መንገዱን አደገኛ የሚያደርግ አስቸጋሪ የአየር ጠባይ ወይም ከ DMV ቁጥጥር ውጭ የኑ ሌላ
ሁኔታዎች፣ ወይም
• እርስዎ እና የእርስዎ ተሽከርካሪ ሁሉንም የመንገድ ላይ ፈተና መስፈርቶችን አላሟላችሁም።
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የመንጃ ፍቃድ እና የፍቃዶች አይነቶች
የተማሪ ፍቃድ

እርስዎ ከ21 አመት በታች ከኡ፣ በቀስ ያለ የአዋቂ አሽከርካሪዎች እድገት (GRAD) ፕሮግራም ውስጥ
መስራት አለብዎ። የGRAD ፕሮግራም ጀማሪ አሽከርካሪዎች (16–20 እድሜ ያላቸውን) ሙሉ የመንዳት
ፍቃድ ከማግኘታቸው በፊት በአስተማማኝ ሁኔታ የማሽከርከር ልምድ እንዲኖራቸው ያስችላል። የተማሪ
ፍቃድ እድሜው 21 ወይም ከዚያ በላይ በነ ሰው ቁጥጥር እየተደረገብዎ፣ የጸና ሙሉ ንግድ ፍቃድ ያለው፣
እና በተሳፋሪው ወንበር ከእርስዎ አጠገብ ተቀምጦ የሞተር ተሽከርካሪን እንዲያንቀሳቅሱ ይፈቅድልዎታል።
የተማሪ ፍቃድ ለማግኘት እርስዎ ቢያንስ ከ16 አመት በላይ መን፣ የእውቀት ፈተናውን እና የእይታ
ምርመራውን ማለፍ አለብዎ። እርስዎ ከ 18 አመት በታች ከኑ፣ በወላጅ/ሞግዚት የተፈረመ የወላጅ
ፈቃድ ቅጽ በተጨማሪ ማቅረብ አለብዎ። የተማሪ ፍቃድ ለUS ዜጎች ለሁለት አመታት የጸና ነው እና
የሚታደስ አይደለም። የተማሪ ፍቃዱ ጊዜው ካለፈበት፣ የተማሪ ፍቃድ ለማግኘት የእውቀት ፈተናውን
በድጋሚ መውሰድ እና ማለፍ ይኖርብዎታል።

ጊዚያዊ መንጃ ፍቃድ

ጊዚያዊ መንጃ ፍቃድ ለማግኘት እርስዎ ቢያንስ 16 አመት ከ 6 ወራት ሊኑ ይገባል። ቢያንስ ለ6 ወራት
የጸና የተማሪ ፍቃድ ሊኖርዎ እና የማሽከርከር ጥፋቶች ምንም ነጥብ ሊኖርብዎ አይገባም። ፍቃድ ካለው
አሽከርካሪ (ዎች) እድሜው 21 ወይም ከዚያ በላይ የነው እና የጸና ሙሉ ፍቃድ ባለ ታጅበው ቢያንስ 40
ሰዓታት የማሽከርከር ልምድ እንዳሎት የሚገልጽ የተፈረመ የ40 ሰዓታት ጊዚያዊ ፍቃድ ብቃት ማረጋገጫ
ሊያቀርቡ ይገባል። የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታን ፈተናን መውሰድ እና ማለፍ አለብዎ። ጊዚያዊ
ፍቃድ ለአንድ አመት የጸና እና የሚታደስ ነው። እድሜዎ 18 ከመኑ በፊት፣ ለገንዘብ ማግኛ ተሽከርካሪን
ማንቀሳቀስ አይችሉም።

ሙሉ የመንጃ ፍቃድ
ጊዚያዊ የመንጃ ፍቃድዎን ቢያንስ ለ6 ወራት ከያዙ በኋላ፣ እርስዎ ማድረግ አለብዎ
• ለ12 ተከታታይ ወራት ምንም ነጥብ ያለው የማሽከርከር ጥፋቶችን አለመፈጸም፣
• ቢያንስ ለ 10 ሰዓታት ያህል በምሽት ማሽከርከር ይለማመዱ ፣ እድሜው 21 አመት ወይም ከዚያ
በላይ በነው ፈቃድ ካለው አሽከርካሪ(ዎች) ጋር አብረው የ 10 ሰዓት የሌሊት የማሽከርከር
ልምድን እንዳጠናቀቁ የሚያረጋግጥ የተፈረመ ለሙሉ የመንጃ ፍቃድ ብቁ መንዎን የሚያረጋግጥ
ማረጋገጫ ያቅርቡ፣ ከዚያ በኋላ ሙሉ የመንጃ ፈቃድ ሊሰጥዎ ይችላል።
በGRAD ፕሮግራም ውስጥ እንዲሳተፉ የማይጠበቅብዎት ከነ፣ ለተማሪ ፈቃድ ሁሉንም አስፈላጊ
መስፈርቶች ከጨረሱ በኋላ የመንገድ ላይ የማሽከርከር ችሎታ ፈተና መውሰድ እና ማለፍ አለብዎ እና ከዚያ
በኋላ ሙሉ የመንጃ ፈቃድ ይሰጥዎታል። በመደበኛ የመንጃ ፍቃድ አጠቃላይ የተሽከርካሪው ክብደት
መጠን (GVWR) ከ26,001 ፓውንዶች ያነሰ ለንግድ ነክ ያልነ አገልግሎት ፣ ለሞተር የሚነዱ ዑደቶች ፣
እና ቢያንስ አስራ አምስት (15) ተሳፋሪዎች የሚያሳፍሩ የመንገደኛ መለስተኛ አውቶብሶችን ማሽከርከር
ይችላሉ። የመንጃ ፈቃዱን ለማቆየት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ኃላፊነት የሚሰማው አሽከርካሪ ነው መቆየት
አለብዎ።
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ቀስ ያለየአዋቂ አሽከርካሪዎች ማስተማሪያ (GRAD) ፕሮግራም
በGRAD የሚፈቀዱ የማሽከርከሪያ ሰዓቶች
የተማሪ ፍቃድ
እድሜው 21 ወይም ከዚያ በላይ በነ አሽከርካሪ መታጀብ አለብዎ
በየቀኑ፣ ከጥዋቱ 6:00-ከሰዓት 9:00 ከምሽቱ
ጊዚያዊ መንጃ ፍቃድ
ሴፕተምበር – ጁን
ከሰኞ-ሀሙስ፣ 6:01 ከጥዋቱ - 10:59 ከምሽቱ
ከአርብ-እሁድ፣ 6:01ከጥዋቱ እስከ 11:59 ከምሽቱ
ጁላይ እና ኦገስት
በየቀኑ፣ 6:01ከጥዋቱ –11:59 ከምሽቱ
የሙሉ መንጃ ፍቃድ ሁኔታዎች እድሜያቸው 17– 18 አመት ለናቸው
ሴፕተምበር – ጁን
ከሰኞ-ሀሙስ፣ 6:01 ከጥዋቱ - 10:59 ከምሽቱ
ከአርብ-እሁድ፣ 6:01ከጥዋቱ እስከ 11:59 ከምሽቱ
ጁላይ እና ኦገስት
በየቀኑ፣ 6:01ከጥዋቱ –11:59 ከምሽቱ
ወደ ሥራ ወይም ወደ ሥራ እየሄዱ ከነ ፣ በትምህርት ቤት ስፖንሰርሺፕ የሚደረግ እንቅስቃሴ፣
በሃይማኖታዊ ወይም በአትሌቲክስ ውድድር ፣ ወይም እርስዎ ተሳታፊ ከኑበት በኮሎምቢያ ዲስትሪክት
ስፖንሰርሺፕ በሚሳተፉበት በ GRAD ለተገደቡ ሰዓታት ሞተር ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላሉ። የሲቪል
ድርጅት፣ ወይም ለአካለ መጠን ለደረሰ ለአካለ መጠን የሚወስድ ሌላ ተመሳሳይ አካል፣ ወይም ዕድሜው 21
ወይም ከዛ በላይ የነ የእውቅና የመንጃ ፍቃድ ያለው ሰው፣ የወንበር ቀበቶ የለበሰና ተሳፋሪውን ወንበር
ከእርስዎ ጋር የሚይዝ ከነ።
በ 21 ዓመቱ የ GRAD A ሽከርካሪዎች ከፕሮግራሙ ይለቀቃሉ። የለማጅ ፈቃድ ደረጃ ላይ እድሜዎ 21
ዓመት ሲሞላ ወዲያውኑ የመንገድ ላይ የማጣሪያ ፈተና ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። ምንም የማሽከርከር
ማረጋገጫ ማረጋገጫ ቅጽ ወይም ስድስት (6) ወራት ይዞ የሚቆይበት ጊዜ አያስፈልግም።
ጊዜያዊ የመንጃ ፍቃድ ደረጃ ላይ E ድሜዎ 21 ዓመት ሲሞላ ሙሉ የመንጃ ፍቃድ ለማግኘት የዲ ኤም ቪ
አገልግሎት ማእከልን መጎብኘት ይችላሉ። ምንም የማሽከርከር ማረጋገጫ ማረጋገጫ ቅጽ ወይም ስድስት
(6) ወራት ይዞ የሚቆይበት ጊዜ አያስፈልግም።
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የGRAD የፕሮግራም ገደቦች
የለማጅ ፍቃድ፣
ብቻዎን ማሽከርከር አይችሉም። ዕድሜው 21 እና ከዛ በላይ የነ ፣ ትክክለኛ ሙሉ የመንጃ ፈቃድ ያለው
እና በአጠገብዎ ከሚገኘው ተሳፋሪ የፊት ወንበር አጠገብ ከጎንዎ የተቀመጠ ሹፌር ይዘው መሄድ እና
መከተል አለብዎት። የለማጅ ፍቃድ ላላቸው የማሽከርከር ሰዓታት የተገደቡ ናቸው። እርስዎ እና ተሳፋሪዎ
ሁል ጊዜ የደህንነት ቀበቶዎችን ማድረግ አለባቹ። ለጥቅም የሞተር ተሽከርካሪን ማሽከርከር አይችሉም።
የንግድ ተሽከርካሪን ማሽከርከር አይችሉም። እያሽከረከሩ ሞባይል ስልኮችን ወይም ሌላ ኤሌክትሮኒክ
መሳሪያ (በእጅ ወይም ከእጅ ውጭ ተቀጽላ ያላቸውን) መጠቀም አይችሉም። ሌሎች ተሳፋሪዎችን ይዘው
ማሽከርከር አይችሉም።
እድሜያቸው 16 ½ - 20 ለኑ ጊዚያዊ ፍቃድ፣
ብቻዎን ማሽከርከር ይችላሉ። አንድ (1) ዕድሜው 21 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ፣ ሙሉ የመንጃ ፈቃድ
ያለውን ተሳፋሪ ከጎንዎ የሚገኘውን የፊት የተሳፋሪ ወንበር ላይ ተቀምጦ እና የደህንነት ቀበቶ አስሮ፣ እና ሌላ
ማንኛውም ሌላ ተሳፋሪ የእርስዎ ወንድም፣ እህት፣ ልጅ፣ ወይም ወላጅን አሳፍረው ማሽከርከር ይችላሉ።
እርስዎ እና የእርስዎ ተሳፋሪዎች በሁሉም ጊዜያት የደህንነት ቀበቶዎችን ማሰር አለባችሁ። የማሽከርከር
ሰዓቶች ለሁሉም ጊዚያዊ ፍቃድ ያላቸው አሽከርካሪዎች የተገደበ ነው። እድሜዎ 18 አመት በታች ከኑ
የሞተር ተሽከርካሪን ለጥቅም ማሽከርከር አይችሉም።
ሙሉ ፍቃድ ከሁኔታዎች ጋር (ከ18 አመት በታች)፣
ብቻዎን ማሽከርከር ይችላሉ። እርስዎ እድሜዎ ከ18 አመት በታች ከኑ፣ እድሜያቸው ከ21 በታች
የኑ ከሁለት (2) ያልበለጡ ተሳፋሪዎችን ይዘው ማሽከርከር ይችላሉ። ገደቡ ወንድም ወይም እህት
ወይም ልጅ ለነ ተሳፋሪ ተፈጻሚ አይንም። ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከነ፣ ለመዝናኛ አለላ ብቻ
ለጥቅም ያልነ የሞተር ተሽከርካሪ ወይም በሞተር የሚሰራ ባይስክል ማሽከርከር ይችላሉ። እርስዎ እና
ተሳፋሪዎ ሁል ጊዜ የደህንነት ቀበቶዎችን ማድረግ አለባቹ። እርስዎ ከ18 በታች ከኑ፣ የእርስዎ
ወላጅ/አሳዳጊ የእርስዎን የGRAD ጥፋቶች እንዲያውቁ ይደረጋሉ። እድሜያቸው 17– 18 ለኑ ሙሉ
ፍቃድ ያለቸው አሽከርካሪዎች የማሽከርከር ሰዓታት የተገደቡ ናቸው።

የGRAD ፕሮግራም አፈጻጸሞች
የለማጅ ፍቃድ ደረጃ፣
እርስዎ ከ18 በታች ከኑ፣ የእርስዎ ወላጅ/አሳዳጊ የእርስዎን የGRAD ጥፋቶች እንዲያውቁ ይደረጋሉ።
ጥፋትዎን የሚያምኑባቸው ነጥብ የሚሰጣቸው ማንኛውም ጥፋቶች፣ ሃላፊ የተባሉባቸው፣ ወይም ጥፋተኛ
የተባሉባቸው ጊዚያዊ ፍቃድ ለማግኘት የሚያመለክቱበትን ጊዜ ያረዝማል። ወደ ጊዚያዊ የፍቃድ ደረጃ
ከመመረቅዎ በፊት ነጥብ የተመዘናባቸው ወይም ሊመዘንባቸው የሚችሉ ከማንኛውም ጥፋቶች ለስድስት
(6) ተከታታይ ወራት ነጻ መን አለብዎ። በለማጅ ፈቃድ ደረጃዎ ላይ፣ 8 ነጥቦች ወይም ከዚያ በላይ
በእርስዎ ላይ ከተያዙ ወይም ወይም ማንኛውንም የ GRAD ፕሮግራም ገደቦችን ከጣሱ፣ የለማጅ ፍቃድዎ
ለዘጠና (90) ቀናት እና የእድሳት ክፍያ እስኪከፍሉ ድረስ ይታገዳል።
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ጊዚያዊ የፍቃድ ደረጃ፣
እርስዎ ከ18 በታች ከኑ፣ የእርስዎ ወላጅ/አሳዳጊ የእርስዎን የGRAD ጥፋቶች እንዲያውቁ ይደረጋሉ።
ጥፋትዎን የሚያምኑባቸው ነጥብ የሚሰጣቸው ማንኛውም ጥፋቶች፣ ሃላፊ የተባሉባቸው፣ ወይም ጥፋተኛ
የተባሉባቸው ጊዚያዊ ፍቃድ ለማግኘት የሚያመለክቱበትን ጊዜ ያረዝማል። ወደ ሙሉ ፍቃድ ከሁኔታዎች
ጋር ደረጃ ከመመረቅዎ በፊት ነጥብ የተመዘናባቸው ወይም ሊመዘንባቸው የሚችሉ ከማንኛውም ጥፋቶች
ለአስራሁለት (12) ተከታታይ ወራት ነጻ መን አለብዎ። በጊዚያዊ የፍቃድ ደረጃዎ ጊዜ፣ ማንኛውንም
የGRAD ፕሮግራም ገዶቦችን ከጣሱ፣ የGRAD ፕሮግራም ገደቦች ጥፋቱ የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ
ወይም ከዚያ በላይ መኑ ግምት ውስጥ ገብቶ ለሰላሳ (30)፣ ስልሳ (60)፣ ዘጠና (90) ቀናት እገዳዎች
ይዳረጋሉ። እነዚህ አገልግሎቶች ተፈጻሚ ከሚን ሌላ ቅጣት በተጨማሪ ነው። በተጨማሪ፣ እንደ ሌላ
አሽከርካሪ፣ አጠቃላይ ነጥብዎ 10 ከደረሰ አውቶማቲክ በነ መልኩ ይታገዳሉ። ከእገዳው በኋላ፣ ጊዚያዊ
ፍቃድዎን መልሰው ለማግኘት የማስመለሻ ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠበቃል።
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ሌሎች አገልግሎቶች
የሰውነት አካል ለጋሽ
የሰውነት አካል እና የህብረህዋስ ለጋሾች ልግስናን በአለም ላይ ልዩነት የሚፈጥሩበት መንገድ አድርገው
ይመለከቱታል። በህክምና ሳይንስ ያሉ እድገቶች የሰውነት አካል በንቅለተከላ የግለሰብን ጤንነት መመለስ
እንዲቻል አድርጎታል። አንድ ለጋሽ እስከ ስምንት ያክል ሰዎች ህይወትን ሊያድን ይችላል እና እሰከ ሀምሳ
የሚደርሱ የሌሎችን ህይወት ደግሞ ያሻሽላል።
ያውቁ ነበር?
• በሁሉም እድሜ ክልል እና የህክምና ታሪክ ያሉ ሰዎች ለጋሾች መን ይችላሉ፣ የስኳር በሽታ፣ የጉበት
በሽታ፣ ወይም ሌላ የጤና ሁኔታ ያለባቸው እንኳን
• በሰውነት አካል ልገሳው ሂደት ላይ ላሉ ወጪዎች የለጋሹ ቤተሰብ ወይም የውርስ ሀብቱ ላይ ክፍያ
አይኖርም።
• በUS ያሉ አብዛኛው ዋና ሀይማኖቶች የሰውነት አካል እና የህብረህዋስ ልግስናን ይደግፋሉ
• ልግስና በክፍት የሬሳ ሳጥን የመቀበር አማራጭን አይከለክልም
• የሰውነት አካል እና ህብረህዋስን ማዳን የሚከናወነው ሁሉም የህይወት አድን ጥረቶች ከተሟጠጡ በኋላ
እና ህጋዊ የነ ሞት ከታወጀ በኋላ ነው
እንዴት መመዝገብ ይቻላል?
በColumbia ግዛት፣ እርስዎ 18 ወይም ከዚያ በላይ ከኑ፣ የመለገስ ፍቃድዎን በመንጃ ፍቃድ
ማመልከቻዎ ላይ የሰውነት አካል/ህብረህዋስ ልገሳ ጥያቄ ላይ “አዎ” የሚለውን ሳጥን በመምረጥ ማመላከት
ይችላሉ።
ለጋሽ መን እንደሚፈልጉ ለቤተሰብዎ እና ለትዳር አጋርዎ መናገር ሁልጊዜ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በሞቱ
ጊዜ እርስዎን ወክለው እንዲከራከሩ እና እንዲናገሩ ያስችላል። በተጨማሪ፣ ለጋስ የመን ፍላጎትዎን
ከሀኪምዎ ፣ የእምነት መሪ፣ እና ጠበቃዎ ጋር ማውራት አለብዎ።
ለበለጠ መረጃ ያግኙ፣
• የUS የጤና እና የሰው አገልግሎቶች መምሪያ በ www.organdonor.gov
• Donate Life America በ www.donatelife.net ወይም 1-866-BE-A-DONOR።
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ምርጠታዊ የአገልግሎት ሲስተም
የDC መንጃ ፍቃድዎን በሚያገኙበት ጊዜ በDMV ለምርጠታዊ አገልግሎት መመዝገብ ይችላሉ። DC
DMV እድሜያቸው 18-25 የኑ ወንዶችን፣ በ ምርጠታዊ አገልግሎት ይመዘግባል ምናልባት ላለመምረጥ
የቀሪ ቅጽን ካልመረጡ በስተቀር በDC DMV የመንጃ ፍቃድ ማመልከቻ ሂደት መመዝገብን።
ለበለጠ መረጃ ያግኙ፣
የምዝገባ መረጃ ማእከል
ምርጠታዊ የአገልግሎት ሲስተም
Data Management Center (የዳታ አስተዳደር ማእከል)
P.O. Box 94638
Palatine, IL 60094-4638
ስልክ፣ 847-688-6888
TTY፣ 847-688-2567
www.sss.gov
የመራጭ ምዝገባ
በ DC DMW ያሉ የመንጃ ፍቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ ማመልከቻ የሞሉ የግዛቱ ኗሪዎች አውቶማቲክ
በነ መልኩ ለመመረጥ ይመዘጋባሉ እነሱ ካልተዉት/ካልፈለጉ በስተቀር።
በColumbia ግዛት ለመምረጥ ለመመዝገብ እርስዎ፣
•
•
•
•
•
•

የU.S. ዜጋ መን አለብዎ፣
የD.C. ኗሪ መን አለብዎ፣
ከቀጣዩ ምርጫ በፊት ወይም ቀን ቢያንስ 18 አመት መን አለብዎ፣
በከባድ ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው የማያውቁ መን አለብዎ፣
በፍርድ ቤት “የአእምሮ ችሎታ ያጣ” ተብሎ የተወሰነብዎ አለመን፣ እና
ከD.C. ውጪ በማናቸውም ቦታ ለመምረጥ አለመመዝገብ።

ማመልከቻውን በሞሉ በሶስት (3) ሳምንታት ውስጥ የመራጭ መመዝገቢያ ካርድዎን ማግኘት አለብዎ።
ለበለጠ መረጃ ያግኙ፣
• የምርጫ እና የስነምግባር ቦርድ በwww.dcboe.org ወይም 202-727-2525።
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ማወቅ የሚያስፈልጉ አስፈላጊ ነገሮች
• አሽከርካሪው እና በመኪናው ውስጥ ያሉ ሁሉም ተሳፋሪዎች ቀበቶ ማሰር አለባቸው
• በColombia ግዛት የሞባይል ስልክ ይዘው ሲያሽከረክሩ ከእጅ-ነጻ (ሃንድስፍሪ) መን አለብዎ
• ኗሪዎች የአድራሻ ለውጥን በስልሳ (60) ቀናት ውስጥ በ ሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት ውስጥ
እንዲያሻሽሉ ይጠየቃሉ።
• ተሽከርካሪው እስከተመዘገበ ድረስ መድን መኖር አለበት። የሽፋን ጊዜ ማለፍ መቀጮ ያስከትላል።
የተሽከርካሪዎ ሰሌዳ ቁጥር ለDMW እስኪያስረክቡ ድረስ መድንዎን አይሰርዙ።
• በColumbia ግዛት የሞተር ተሽከርካሪን ሲያሽከረክሩ በህግ አስከባሪ እንዲቆሙ ከተደረጉ፣ የጸና
የመንጃ ፍቃድ፣ የተሽከርካሪ ምዝገባ እና የመድን ማስረጃ የማቅረብ ሃላፊነት አለብዎ። ይህን ማክበር
አለመቻል መቀጮ እና/ወይም እስር ሊያስከትል ይችላል።
• አሽከርካሪዎች ለተወሰነ የማሽከርከር ጥሰቶች ነጥብ ያገኛሉ፣ ጥፋቶቹ በColumbia ግዛት ይሁን ወይም
በሌላ ክልሎች ቢፈጸሙም እንኳን። DMV ነጥቦችን ይመዝናል ጥፋተኛ ነው የተገኙት በችሎት
መኑን፣ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ቅጣት አለመክፈል፣ በትራፊክ ጥፋት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ከተባሉ፣
ወይም ቅጣቱን ከከፈሉ (መክፈል ሃላፊነትን መቀበል ነው)። የሚያገኙት ነጥብ በጥፋቱ አይነት
ይወሰናል።
• ነጥቦች በመንጃ ፍቃድዎ ላይ ለሁለት አመታት ይቆያሉ
• ነጥብ የማይደረግባቸውን የአነዳድ ጥፋቶችን ሳይፈጽሙ የDC የመንጃ ፍቃድዎን ለሙሉ የካላንደር
አመት ይዘው ከተገኙ፣ የአነዳድ ሪከርድዎ ላይ ጥሩ ነጥብ የማግኘት እድል አሎት
• 10 ወይም 11 ነጥቦችን ካጠራቀሙ፣ የDC የመንጃ ፍቃድዎ ይታገዳል እና የማሽከርከር ፍቃዶችዎን
ለዘጠና (90) ቀናቶች ያጣሉ። የማሽከርከር ፍቃዶችዎ በህግ እስኪመለሱ ድረስ ይታገዳሉ።
• 12 ወይም ከዚያ የበለጠ ነጥቦች ካጠራቀሙ፣ የDC የመንጃ ፍቃድዎ ይሰረዛል እና ለስድስት ወራት
ድረስ ማስመለስ አይችሉም። የማሽከርከር ፍቃዶችዎ በህግ እስኪመለሱ ድረስ ይሰረዛሉ።
• እርስዎ በDC ውስጥ በተወሰነ የትራፊክ ወንጀል ጥፋተኛ ከተባሉ፣ ሰክረው በማሽከርከር ወይም
በተጽእኖ ውስጥ ኖ በማሽከርከር ጭምር፣ ለመጀመሪያው ጥፋት አነስተኛው የስረዛው ጊዜ 6 ወራት
ነው፣ 2 አመታት ለሁለተኛው ጥፋት፣ እና 3 አመታት ለሶስተኛው እና ተከታዩ ጥፋት። የማሽከርከር
ፍቃዶችዎ በህግ እስኪመለሱ ድረስ እና የማስመለሻ ክፍያ እስኪከፈል ድረስ ተሰርዘው ይቆያሉ።
• የልጅ ቀለብ ባለመክፈልዎ ምክንያት የመንጃ ፍቃድዎ እና ተሽከርካሪዎ ሊታገድ ይችላል
• በሚያሽከረክሩበት ወቅት በኋላ ማሳያ መስታወት ላይ አንድን ነገር ማያያዝ ወይም ደግሞ ማንጠልጠል
በColumbia ግዛት ደንቦችን የሚጻረር ነው።
• DC DMV በርካታ የህዝብ አገልግሎት ማሳወቂያ (PSA) ቪድዮዎችን ፈጥሯል እና በDMV ዩቲዩብ
ቻናል አሁን ይገኛል፣
o “እውነተኛ መታወቂያ! ከመሄድዎ በፊት ይወቁ”
o “ የDC የመንጃ ፍቃድ ወይም መታወቂያ ካርድ ለማደስ የሚያስፈልጉ ሰነዶች ”
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የአሽከርካሪ መረጃ
ለመንዳት ብቁ ይሁኑ

ማሽከርከር ሰዎች ከሚያከናውኗቸው በጣም ውስብስብ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው እና ሁሉጊዜ የመንገዱ
አስተማማኝ ተጠቃሚ መን ቀላል አይደለም ። በተጨማሪ ማሽከርከር እኛን ሊጎዳን ወይም ሊገለን የሚችል
ሰዎች በመደበኛነት ከሚያከናውኑት ጥቂት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው።
አስተማማኝ አሽከርካሪ ለመን ብዙ ክህሎት፣ ልምድ፣ ሃላፊነት፣ እና ውሳኔ ይጠይቃል። እንዲያውም ይህ
ተግባር ማሽከርከርን ሲማሩ የበለጠ አስቸጋሪ ነው። የሞተረኛው አስተማማኝ የማሽከርከር ችሎታ በግልጽ
በማየት፣ ከሚገባው በላይ ባለመድከም፣ እጾችን ተጠቅሞ ባለማሽከርከር፣ በአጠቃላይ ጤነኛ በመን፣ እና
ለማሽከርከር የተሟላ ስሜት በመኖር ላይ የሚወሰን ነው።

DC DMV – ለላቀ ማሽከርከር

DC DMV የላቀ የደምበኛ አገልግሎት፣ አስተማማኝ የማሽከርከር አካባቢ እና የደምበኞችን ፍላጎቶች
ለመጠበቅ ይተጋል።

የማሽከርከር ፍቃድ

በColumbia ግዛት ውስጥ ማሽከርከር ፍቃድ እንጂ መብት አይደለም። የመንጃ ፍቃድዎ የሞተር
ተሽከርካሪን በመንገዶች በአስተማማኝ እና በሃላፊነት ለማሽከርከር ፍቃድ ይሰጥዎታል።

ሀሰተኛ ወይም የተጭበረበረ የመታወቂያ ካርድ፣ የመንጃ ፍቃድ ወይም ፍቃድ ማግኘት

ሀሰተኛ ወይም የተጭበረበረ የመታወቂያ ካርድ፣ የመንጃ ፍቃድ ወይም ፍቃድ ለማግኘት ከሞከሩ፣ ወይም
እያወቁ ሀሰተኛ ወይም የተጭበረበረ የመታወቂያ ካርድ፣ የመንጃ ፍቃድ፣ወይም ፍቃድ ከያዙ፣ የገንዘብ
መቀጮ ወይም የእስር ቅጣት ይቀጣሉ።

የመንገድ ምልክቶች

ሁሉንም የአውራጎዳና መንገድ ምልክቶች ማንበብ እና መግለጽ መቻል አለብዎ። የእውቀት ፈተናዎቹ
የተለያዩ የአካባቢ እና የአውራ ጎዳና ምልክቶችን ያካትታሉ እና ፈታኙ በማሽከርከር ፈተና ጊዜ ለምልክቶች
ትኩረት የተሰጠ መኑን ለማረጋገጥ ይመለከታል።

የትራፊክ ህጎች

የትራፊክ ህጎች ግጭቶችን ለመከላከል እና ትራፊክ መንቀሳቀሱን እንዲቀጥል የታቀዱ ናቸው። ህጎቹን
ከጣሱ፣ ግጭት ፣ ቀስ ያለ ትራፊክ ሊፈጥሩ ይችላሉ ወይም ትኬት እና/ወይም ቅጣት ሊጣልብዎ ይችላል።

17

አራት ዋና የማሽከርከር ክፍሎች
1. መመልከት እና ማየት
2. ማሰብ እና መወሰን
3. ሊያረጉ ያቀዱትን ነገር ሌሎች እንዲያውቁ ማድረግ
4. ውሳኔ ማድረግ
መመልከት እና ማየት

በአይኖችዎ ይመለከታሉ ነገር ግን በአእምሮዎ ያያሉ። በአካባቢዎ የሚፈጠረውን ነገር በንቃት
መከታተል ሲያሽከረክሩ ማድረግ ላለብዎ አስፈላጊ ውሳኔዎች ያዘጋጅዎታል።

ማሰብ እና መወሰን

አስፈላጊ የነውን ነገር ካዩ በኋላ፣ ስለዚያ ነገር ማሰብ እና ምን ማድረግ እንዳለብዎ መወሰን አለብዎ።
ስለራስዎ ደህንነት እና ስለሌሎች ደህንነት የሚጨነቁ ከነ፣ በአነስተኛ ስጋት መሰረት ውሳኔ ይሰጣሉ።
አነስተኛ ስጋት ማለታችንን ያስተውሉ። ሁሉም ማሽከርከሮች የተወሰነ ስጋትን ያስከትላል። ጎበዝ
አሽከርካሪ ሁኔታውን በፍጥነት ይመዝናል፣ እሱ/እሷ ማድረግ ያለባቸው ብዙ የተለያዩ ነገሮች
መኖራቸውን ይረዳሉ እና አነስተኛ ስጋት ያለውን ነገር ለማድረግ በፍጥነት ይወስናሉ።

ሊያረጉ ያቀዱትን ነገር ሌሎች እንዲያውቁ ማድረግ

በመንገዱ ላይ ያሉ ሌሎች አሽከርካሪዎች እና እግረኞች ከመንገድዎ መውጣት ካለባቸው ሊያረጉ
ያቀዱትን ነገር ማወቅ አለባቸው። የሚያሳውቋቸው በእጅ ምልክቶች፣ የፍሬቻ ምልክቶች፣ የግንባር
መብራቶች፣ የፍሬን መብራቶች፣ እና በተሽከርካሪዎ አካሄድ አማካኝነት ነው።

ውሳኔ ማድረግ

የሚያደርጉትን ከወሰኑ በኋላ፣ ሁሉንም የማሽከርከር ልምድ እና ክህሎቶችዎን ተጠቅመው ማድረግ
አለብዎ።

የትራፊክ ህጎችን ማክበር

እርስዎ ሁሉንም የColumbia ግዛት የትራፊክ ህጎችን ማክበር አለብዎ። እርስዎ ሃላፊነት አለብዎ የመንገድ
ምልክት፣ የትራፊክ ምልክቶች፣ የረድፍ ምልክቶች፣ የፖሊስ ባለሟል ትእዛዞችን፣ እና በድንገተኛ ሁኔታ ጊዜ
የእሳትአደጋ ሰራተኞችን አቅጣጫ መከተል።

ጠቅላላ ህጎች

• እርስዎ ጠቅላላ ህጎችን ማወቅ አለብዎ
• ማንኛውም የትራፊክ ህግን ሲጥሱ ወይም በህግ እንዲያደርጉ የታዘዘውን ሳያደርጉ ሲቀሩ ደምብ
መተላለፍ ወይም ወንጀል ይፈጽማሉ።
• የፖሊስ ባለሟል ትእዛዝ ህጎችን፣ ምልክቶችን የሚጻረሩ ቢኑም እንኳን ማክበር አለብዎ። እንደዚያ አይነት
መመሪያዎች የትራፊክ እንቅስቃሴውን አስተማማኝ ለማድረግ አስፈላጊ ሊኑ ይችላሉ።
• የትራፊክ ህግ ወይም የመንገድ ምልክትን መንገዱን በመልቀቅ ወይም የግል ንብረት ላይ በመጓዝ ለመሸሽ
እንዳይሞክሩ
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ሞገደኛ ማሽከርከር

ሞገደኛ ማሽከርከር የግዴለሽ የማሽከርከር አይነት ነው። የብሄራዊ የአውራጎዳና የትራፊክ ደህንነት
አስተዳደር ሞገደኛ አሽከርካሪዎች የሁሉም ገዳይ ግጭቶች 2/3ውን እንደሚፈጥሩ እና የሁሉም ግጭቶች
35% ሃላፊ እንደኑ ገምቷል።
አንድ ሰው የሚከተሉትን ካደረገ በሞገደኛ አሽከርካሪነት ጥፋተኛ ሊን ይችላል፣
• የማይጠፋ ቀይ መብራር ምልክት ያለውን ትራፊክ ካለፈ
• ተሽከርካሪዎችን ከቀደመ እና ካለፈ
• በቀኝ ከቀደመ
• ረድፎችን በፍጥነት ከቀየረ
• በቅርበት ከተከታተለ
• ቅድሚያ የሚያሰጥ መንገድን ከከለከለ
• ከፍተኛውን የፍጥነት ወሰን ካለፈ
ሞገደኛ ማሽከርን የሚፈጥር ምንድን ነው?
• የተጨናነቀ መንገዶች
• መቸኮል
• የመንገድ ስራ
• በሌላ የህይወት ክፍሎች ውጥረት
• አደገኛ የማሽከርከር ባህርዮች
• ራስ ወዳድነት
ሞገደኛ አሽከርካሪ ከመን እንዴት መከላከል ይቻላል፣
• አስቀድሞ ማቀድ
• የፍጥነት ወሰንን ማክበር
• አማራጭ መንገዶችን መለየት
• ያርፍዱ
• ትሁት እና ትእግስተኛ አሽከርካሪ ይሁኑ
ከሞገደኛ አሽከርካሪዎች እራስዎን እንዴት መጠበቅ ይችላሉ፣
• ከመንገዱ ይውጡ እና ሞገደኛው አሽከርካሪ እንዲያልፍ ያድርጉ
• አይፈታተንዋቸው
• የአይን ግንኙነትን ይሽሹ
• ሁልጊዜ ትሁት አሽከርካሪ ይሁኑ
ሞገደኛ ማሽከርከርን ለመከላከል ያግዙ፣
• ሞገደኛ የማሽከርከር አጋጣሚዎችን ለፖሊስ ሪፖርት ያድርጉ
• ለወጣት ተሳፋሪዎች ምሳሌ ይሁኑ
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ጥንቃቄ የጎደለው ማሽከርከር

አንድ ሰው ጥንቃቄ የሞተር አሽከርካሪ የሚባለው፣
• የሰዎችን ወይም የንብረት ደህንነት ን ብሎ ችላ በማለት፣ ወይም
• የሰዎችን ወይም የንብረት ደህንነትን ን ብሎ ቸል ያለ መኑን በሚያሳይ መልኩ

ግዴለሽ ማሽከርከር

አንድ ሰው ግዴለሽ አሽከርካሪ ነው የሚባለው የሞተር ተሽከርካሪን በግዴለሽ ወይም ምክንያታዊ ባልነ
ባህርይ የግለሰብን ንብረት ወይም ህይወት አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ ካሽከረከረ ነው።

እሽቅድድም

እርስዎ በተለምዶ እሽቅድድሞሽ ተብለው በሚታወቁ በህዝብ መንገድ፣ ጎዳና፣ ወይም አውራ ጎዳና ላይ
በማንኛውም የተሽከርካሪ እሽቅድድም ላይ፣ የፍጥነት ማሳያ፣ ወይም የፍጥነት ውድድር ላይ እንዳይሳተፉ።

ግጭቶች

በህጉ መሰረት፣ በግጭት ውስጥ ከተሳተፉ ማድረግ ያለብዎ የተወሰኑ ግዴታዎች አሉ። በግጭት የተሳተፈ
የማንኛውም አሽከርካሪ ዋና ግዴታዎች እነዚህ ናቸው፣
• መቆም
• መቆየት፣ ማንኛውም የተጎዳ ሰውን ከረዱ እና እራስዎ እንዲለዩ ካደረጉ በኋላ በአደጋ ቦታ አቅራቢያ
እስከተቻለ ድረስ ይቆዩ። ከተቻለ፣ ተሽከርካሪዎን ከትራፊክ መስመሩ ላይ ያውጡ።
• የተጎዳ ማንኛውንም ሰው ይርዱ፣ በግጭቱ የተጎዳን ማንኛውንም ሰው መርዳት አለብዎ። እንደጉዳቱ
መጠን ባብዛኛው ጊዜ፣ እርዳታ የሚከናወነው አምቡላንስ በመጥራት። በተለምዶ፣ እራሱን የሳተ ወይም
በጣም የተጎዳ ሰውን ለማንቀሳቀስ መሞከር የለብዎትም።
• እራስዎን ይለዩ ፣ በግጭት የተሳተፉ አሽከርካሪዎች ስማቸውን ፣አድራሻቸውን እና የሚያሽከረክሩትን
የተሽከርካሪ ምዝገባ መረጃ መስጠት አለባቸው። ሲጠየቁ፣ በግጭቱ ላይ ለተሣተፉ ግለሰብ(ኦች) የመንጃ
ፍቃድዎን ያሳዩ ። ማንም ሰው መረጃውን መቀበል የሚችልበት ሁኔታ ላይ ካልኑ እና ምንም የፖሊስ
ባለሟል ከሌለ፣ በተቻለ ፍጥነት፣የሚከተለውን መረጃ ለፖሊስ መምሪያ ሪፖርት ያድርጉ።
• የመድን መረጃ ይስጡ፣ የመድን ድርጅትዎን ስም እና አድራሻ፣ የአካባቢውን ወኪል ወይም የአካባቢውን
ቢሮ ስም እና አድራሻ፣ እና የፖሊሲዎን ቁጥር ወይም ሌላ የሚለይ ቁጥር መስጠት አለብዎ።
• የጽሁፍ ማስታወሻ ይተው፣ ጥበቃ የሌለው ተሽከርካሪ ወይም ሌላ ንብረት ከተጎዳ፣ ባለቤቱን ለማግኘት
ሙከራ ማድረግ ያስፈልጋል። ባለቤቱ ያለበት ሊታወቅ ካልቻለ፣ ከላይ የተዘረዘረውን የሚለይ መረጃ
በመስጠት በተጎዳው ተሽከርካሪ ወይም ንብረት ውስጥ ወይም ላይ በሚታይ እና አስተማማኝ ቦታ ላይ
ማስቀመጥ አለብዎ።
• አስፈላጊውን ሪፖርት ያድርጉ፣ እርስዎ የተሳተፉበት ማንኛውም የተሽከርካሪ ግጭት ለመድን ድርጅት
ሪፖርት መደረግ አለበት።

በሞተር ተሽከርካሪ የቤት ውስጥ እንስሳ የገጨ ሞተረኛ ግዴታ

እርስዎ በሞተር ተሽከርካሪ የቤት ውስጥ እንስሳ ከገጩ እና ከጎዱ፣ ግጭቱ በተከሰተበት ቦታ ላይ ስልጣን
ላለው የፖሊስ መምሪያ በፍጥነት ማሳወቅ አለብዎ። ፖሊስ ለእንስሳው ተገቢውን የህክምና እንክብካቤ
ለማግኘት አግባብ ያለውን ኤጄንሲ ያገኛል።
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አስተማማኝ የማሽከርከር ልምዶች

አእምሮዎን በማሽከርከሩ ላይ ያድርጉ፣ ህጎችን ያክብሩ እና ለሌላ የአውራ ጎዳና ተጠቃሚዎች ትህትና
ይኑሮት። ምንም እንኳን የትራፊክ ህጎንችን ቢያከብሩም፣ የትራፊክ አደጋ ሊያጋጥምዎ ይችላል። ሌሎች
አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግን ላያከብሩ ይችላሉ፣ወይም ንቁ ላይኑ ይችላሉ ወይም ተሽከርካሪዎቻቸው
በደከመ የሜካኒክ ሁኔታ ላይ ሊን ይችላል። አስተማማኝ አሽከርካሪ ለመን፣ እርስዎ ንቁ መን አለብዎ፣
አደጋን መተንበይ እና ሌሎች ሊሳሳቱ እንደሚችሉ ማወቅ አለብዎ። ይህ ክፍል አደጋዎን መከላከል
የሚችሉበትን ወይም፣ ሊከላከሉ ሳይችሉ ሲቀር፣ ጉዳቱን ሊቀንሱ የሚችሉባቸውን የደህንነት ልምዶችን
ያመለክታል።
ደህንነትዎን ለማረጋገጥ፣ መሰረታዊ የደህንነት ህጎች በጣም አስፈላጊ ናቸው።
• የተሽከርካሪዎን ውጫዊ ክፍል ይመልከቱ-ጎማዎችን ይፈትሹ፣ የላሉ፣ የሚያፈሱ ነገሮች መኖራቸውን
ይመልከቱ፣ ወዘተ፤
• ወንበር ያስተካክሉ፣
• መስታወቶች ያስተካክሉ፣
• የደህንነት ቀበቶዎችን ባግባቡ ይሰሩ፣
• ቁልፍ ይክተቱ እና ሞተር ያስነሱ፣
• መንገድ ከመጀመርዎ በፊት፣ የማይመቹ ሁኔታዎች፣ እንደ ብርሀን፣ የአየር ሁኔታ፣ የመንገድእና የትራፊክ
ሁኔታዎች ጉዞዎን እንዴት እንደሚጎዱ ያስቡ፣እና
• ከማሽከርከርዎ በፊት የፍሬን መብራቶችዎን እና ምልክቶችዎን ያረጋግጡ

መታጠፍ

አስተማማኝ መታጠፍ ማቀድን ይጠይቃል፣
• የመታጠፊያ ቦታው ላይ ከመድረስዎ አስቀድመው ይወስኑ። የመጨረሻ ደቂቃ ውሳኔዎች አብዛኛውን
ጊዜ ግጭት ያስከትላሉ።
• መታጠፍ ከሚኖርብዎ ቦታ አስቀድመው ወደ ትክክለኛው ረድፍ ይግቡ። የትራፊክ እንቅስቃሴው
ፈጣን በነ ቁጥር፣ ወደ ትክክለኛ ረድፍ በጣም ቶሎ መግባት አለብዎ።
• ከኋላዎ እና በሁለቱም ጎኖችዎ ይመልከቱ። ረድፍ ከመቀየርዎ በፊት፣ በህግ በሚጠየቀው መሰረት
እቅድዎን ያመልክቱ። (የማሽከርከር ህጎች ገጽ 54 ይመልከቱ)
• ለመታጠፊያ ወደ ተገቢው ፍጥነት ይቀንሱ ነገር ግን እሱን በቀስታ ያድርጉ። ብቸኛው ቀሪ የሚያደርግ
ምክንያት የአገር አቋራጭ እና የተገደበ ጎዳናውን ለቀው ሲሄዱ ነው። (አገር አቋራጭ እና ሌላ የተገደበ
አውራጎዳና የሚለውን በገጽ 38 ላይ ይመልከቱ)
• መታጠፉን በህጉ መሰረት ያከናውኑ

ወደ ኋላ ማሽከርከር

የሞተር ተሽከርካሪን ወደ ኋላ ማሽከርከር ልምድ እና ጥሩ የመወሰን ችሎታን ይጠይቃል። የሚራመዱ፣
የሚሯሯጡ፣ወይም በአሻንጉሊት መኪኖች ወይም ትራይስክል የሚጫወቱ ህጻናትን ይጠንቀቁ። ባብዛኛው
ሁኔታዎች፣ ጭንቅላትዎን ወደኋላ ካዞሩ እና ወደ ኋላ ከተመለከቱ እና በኋላ መስታወት ወደ ኋላ ከተመለከቱ
እና በሁለቱም የጎን መስታወቶች ከተመለከቱ ወደ ኋላ ማሽከርከር ይችላሉ። በኋላ ማሳያ መስታወት ብቻ
አይወሰኑ። ወደ ኋላ በፍጥነት እና በርቀት በፍጹም አያሽከርክሩ፣ ይልቁንም፣ ለመታጠፍ መንገድ ይፈልጉ።
በመስቀለኛ መንገድ ወይም ወደ መስቀለኛ መንገድ ላይ ወድኋላ አያሽከርክሩ፣ ይልቁንም፣ ወደ ጎን መንገድ
ይያዙ እና እዚያ ያዙሩ ወይም በቅያሱ ያሽከርክሩ። ለመታጠፍ የመግቢያ መንገድ ከተጠቀሙ፣ በዚያው
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መንገድ ወደኋላ መውጣት ይቻላል ከተቃራኒው ይልቅ። ከአራት ማእዘን የመኪናማቆሚያ ስፍራዎች ወደ
ኋላ በጥንቃቄ ያሽከርክሩ።

የጡሩንባ/ክላክስ/አጠቃቀም

ጡሩንባዎን ወይም ክላክስዎን በድንገተኛ ጊዜ ብቻ እግረኛ፣ ሳይክለኛ ወይም የሌላ ተሽከርካሪ አሽከርካሪን
ለማስጠንቀቅ ብቻ ይንፉ። ጡሩንባው ወይም ክላክሱ የፍሬን ቦታ ለመውሰድ የታቀደ አይደለም። ድንገተኛ
ሁኔታ ካልነ በስተቀር ጡርንባዎን ወይም ክላክስዎን የ “ጸጥታ ስፍራ”ተብሎ የተለጠፈባቸው ቦታ ላይ
አይጠቀሙ። ድንገተኛ ባልነ ሁኔታ ሞተረኛ፣ ባለሳይክል፣ ወይም እግረኛ እየመጡ መኑን ለማሳወቅ ጡሩንባ
ወይም ክላክስ አይጠቀሙ። ጮክ ያለ ጡሩንባ ወይም ክላክስ ባለሳይክል ቁጥጥር እንዲያጣ ሊያደርገው
ይችላል።

ከጋራጅ ወይም ከመግቢያ መንገድ መነሳት

• አቅራቢያዎ ያሉ ተሽከርካሪዎችን ወይም እግረኞችን ይጠንቀቁ
• ወደ ትራፊክ ውስጥ ለመቀላቀል በጥንቃቄ በተገቢው ፍጥነት ይንቀሳቀሱ
• ወደኋላ ማሽከርከር ሲያስፈልግዎ፣ መጀመሪያ ከተሽከርካሪዎ ኋላ መመልከትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
መንገድዎ ላይ ምንም ነገር እንደሌለ እርግጠኛ ለመን ከተሽከርካሪዎ መውረድ ሊያስፈግዎ ይችላል።
• ካሽከርካሪዎ ጀርባ ያለውን በመስታወቶች እና ወደ ኋላ ጭንቅላትዎን በማዞር በመስኮት በመመልከት
በጥንቃቄ ወደኋላ ያሽከርክሩ
• ወደመንገዱ ከመግባትዎ በፊት ይቁሙ እና ከመሄድዎ በፊት በጥንቃቄ ይመልከቱ

በልዩ ሁኔታዎች የእጅ ምልክቶች

ከፍሬቻ ምልክቶች በተጨማሪ ጸሀይዋ በጣም ስታንጸባርቅ እና ከእርስዎ ፊት ያሉ ተሽከርካሪዎች የማዞሪያ
ምልክቶችን ሲከልሉ የእጅ ምልክቶችን ይጠቀሙ።

በተሽከርካሪ ውስጥ ያለ መጨናነቅ

ሲያሽከረክሩ ተሳፋሪዎች ወይም ጭነቶች እንዲያጨናንቅዎ አይፍቀዱ። በተሽከርካሪዎ ውስጥ በሁሉም
አቅጣጫዎች ምንም ነገር እንዲያደናቅፍዎ አያድርጉ። በሚያሽከረክሩበት ወቅት የኋላ ማሳያ መስታወት ላይ
አንድ ነገር እንዲጣበቅ ወይም ማንጠልጠል የColumbia ግዛት ህግን የሚጻረር ነው።

የቤት ውስጥ እንስሶች

በሚያሽከረክሩበት ጊዜ የቤት ውስጥ እንስሶችን ያርቁ። በጭንዎ ላይ እንዲቀመጡ አያድርጉ ወይም
ከአሽከርካሪው ጎን መስኮት ንጹህ አየር እንዲያገኙ አያድርጉ። በተሽከርካሪዎ ውስጥ የቤት ውስጥ እንስሳ
ያለጠባቂ ትተው አይሂዱ።

የላሉ ነገሮች

የላሉ ነገሮች፣ በተለይም በፊትለፊት ዳሽቦርድ እና ከኋላ መስኮት መደርደሪያ ላይ ያሉ፣ በግጭት ጊዜ
የሚምዘገዘጉ እቃዎች ይናሉ። የላሉ እቃዎችን በኮፈን ወይም ወለል ላይ ያስቀምጡ፣ ምክንያቱም ወንበር ላይ
ያሉ እቃዎችን ቢኑ ሊበሩ እና እርስዎን ወይም ሌላ ተሣፋሪን ሊመቱ ይችላሉ። የሚወድቅ እቃ፣ እንደ
የአስቤዛ ቦርሳ፣ ሊያስደነግጥዎ እና አይኖችዎን ከመንገዱ ላይ እንዲያነሱ ወይም እጆችዎን ከመሪው ላይ
እንዲያነሱ ሊያደርጉ ይችላሉ። የፍሬን እና የነዳጅ መርገጫዎችን ላይ ጣልቃ ሊገቡ የሚችሉ እቃዎችን
ከወለሉ ላይ ያንሱ።
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የቆሙ ተሽከርካሪዎችን አልፎ መሄድ

የቆሙ ተሽከርካሪዎችን አሽከርክረው ሲያልፍ የሚከፈቱ የተሽከርካሪ በሮችን፣ እግረኞችን (በተለይም ልጆች)
ከመኪኖች እና ባለሳይክሎች መካከል የሚወጡ እና የሚሯሯጡትን ይጠንቀቁ።

የማሽከርከር ሁኔታዎች

ፍጥነትን መቼ መቀነስ እንደሚገባ
ፍጥነት መቀነስ አለብዎ በሚከተሉት ሁኔታዎች፣
•
•
•
•
•

ወደመስቀለኛ መንገድ መግባት፣ የባቡር መንገድ ማቋረጫ፣ ክብ ጠርዝ፣ ወይም የኮረብታ ጫፍ፣
በመጫወቻ ስፍራዎች እና ትምህርት ቤት አጠገብ፣ ወይም ህጻናት በሚጫወቱበት ቦታ፣
በጠባብ ወይም ጠመዝማዛ መንገድ መጓዝ፣
ለእግረኞች አደጋ አለው፣ እና
የአየር ሁኔታ ወይም የአውራጎዳና ሁኔታዎች፣ ወይም የራስዎ ሁኔታ፣ ለደህንነት አነስተኛ ፍጥነት
የሚጠይቅ ሲን። በመደበኛ ፍጥነት የሚጓዙ ሌሎች ተሽከርካሪዎችን እንዳያስተጓጉሉ በጣም ቀስ
ብለውአያሽከርክሩ። በጣም በቀስታ በማሽከርከር ሌላ ትራፊክን የሚያግዱ ወይም የሚያዘገዩ
አሽከርካሪዎች ግጭት ሊያስከትሉ ይችላሉ።

እርጥብ መንገዶች

እርጥብ መንገዶች ከደረቅ መንገዶች በበለጠ
አንሸራታች ናቸው። መንገዱ እርጥብ ሲን፣
የመንገዱን ጠርዝ መያዝ በጣም አስቸጋሪ ነው
እና ለመቆም ረጅም ርቀት ይወስዳል። በተለይ
ቀላል ዝናብ ሲጀምር ይጠንቀቁ፣ በመንገዱ ላይ
ያለው የዘይት እና ውሀ ድብልቅ በተለየ መልኩ
አደገኛ ነው።

ዘይቶቹ እና ሌሎች የተሽከርካሪው ፈሳሾች ዝናቡ ለበርካታ ሰዓታት ከዘነበ በኋላ እንደሚነው ገና
አልታጠቡም። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ በጸደይ ወቅት እርጥብ ቅጠሎች በመንገድ ላይ ይጠንቀቁ።

የውሀ እንሽርት እና ጎርች

በሰዓት እስከ 35 ማይሎች ፍጥነት ላይ፣ አብዛኛው ጎማዎች መንገዱን የዝናብ መጥረጊያ የግምባር
መስታወቱን እንደሚያጥበው መንገዱን ይጠርጋሉ። ፍጥነት ሲጨምር፣ የጎማዎች የመጥረግ ድርጊት
ውጤታማነቱ አነስተኛ ይናል እና ጎማዎች ልጅ እንደ ውሀ እንሽርት በውሀ ንብርብር ላይ ይጓዛሉ። ይህ
የውሀ እንሽርት ተብሎ ይጠራል።
ይህ ሲፈጠር፣ ፍሬን መያዝ፣ ማፍጠን ወይም ባግባቡ መታጠፍ አይችሉም። መቆጣጠር እንዳልቻሉ
በተሰማዎ ጊዜ ወዲያውኑ፣ እግርዎን ከነዳጅ መርገጫው ላይ ያንሱ እና መሪውን መሄድ ባሰቡት አቅጣጫ
አጥብቀው ይያዙ። ተሽከርካሪዎን በድጋሚ መቆጣጠር እስኪችሉ ድረስ የተሽከርካሪዎ ፍጥነት እንዲቀንስ
ያድርጉ።
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ጎርፍ ከባድ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ደራሽ ውሀ በፍጥነት እና ሳይጠበቅ ሊመጣ
ይችላል። ከባድ ዝናብ በዘነበ በጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰአታት ሊከሰት ይችላል።
ጎርፍ ባለበት ቦታ አያሽከርክሩ። ከፊትዎ በጎርፍ የተጥለቀለቀ መንገድ ካዩ፣ ዞረው ይመለሱ እና ወደ
መዳረሻዎ ሌላ መንገድ ይፈልጉ። ጠንቃቃ ይሁኑ፣ በተለይም እይታ በሚወሰንበት በምሽት ወቅት።
የተሽከርካሪዎ የታችኛው ክፍል ላይ ስድስት ኢንች ውሀ ከደረሰ፣ የቁጥጥር ማጣት ወይም መዘግየትን
ሊያስከትል ይችላል። ሁለት ጫማ ወራጅ ውሀ አብዛኛውን ተሽከርካሪዎች፣ የስፖርት መኪኖችን እና
ፒክአፕ የጭነት መኪኖችን ጭምር ተሸክሞ ሊሄድ ይችላል። ለማቋረጥ ውሀው አነስተኛ ቢመስልም፣
በጎርፍ የተጥለቀለቁ መንገዶችን ለማቋረጥ እንዳይሞክሩ። ውሀ ጥልቆችን ይደብቃል፣ ከዚያ በከፋ፣ የጎርፍ
ውሀ የመንገዱን የላይኛው ክፍል በማጠብ መንገዱን ሊጎዳ ይችላል። ሌላ መንገድ ከሌለ፣ ከፍወዳለ መንገድ
ይሂዱ እና ውሀው እስኪቀንስ ይጠብቁ።

የመከተያ ርቀት

በእርስዎ ተሽከርካሪ እና ከፊትዎ ባለው ተሽከርካሪ
በድንገት መቆም እንዲያስችልዎ በቂ ርቀት ይጠብቁ።
አብዛኛው ከኋላ በኩል የሚከሰቱ ግጭቶች በቅርብ
ርቀት በመከታተል የሚፈጠሩ ናቸው። ከፊትዎ
ያለው ተሽከርካሪ የማጣቀሻ ነጥብብ ሲያልፍ ፣ እንደ
ምልክት ወይም ድልድይ፣ ይመልከቱ። ከዚያ
ይቁጠሩ “አንድ ሺ አንድ፣አንድ ሺ ሁለት፣ አንድ ሺ
ሶስት፣ አንድ ሺ አራት”።

እስከ አንድ ሺ አራት ድረስ ቆጥረው ሳይጨርሱ ተመሳሳዩን ቦታ ካለፉ፣ በጣም በቅርበት እየተከተሉ ነው
ማለት ነው። ቶሎቶሎ የሚቆሙ ተሽከርካሪዎችን (ባሶች፣ የፖስታ ቤት መኪኖች) ሲከተሉ ከተለመደው
የመከተያ ርቀት ይጨምሩ። በመጥፎ የአየር ሁኔታ ሲጓዙ፣ በራስዎ ተሽከርካሪ እና ከእርስዎ ፊት ባለው
ተሽከርካሪ ያለውን ርቀት በአራት ወይም አምስት ሰከንዶች መጨመር አለብዎ።
ያስታውሱ የጭነት መኪኖችን አያቋርጡ። የጭነት መኪና እንዲቆም የበለጠ ጊዜ እና ርቀት ይወስድበታል።

ከሶስት እስከ አራት ሰከንድ የመከተያ እና የማቆሚያ ርቀት ህግ

አስተማማኝ የማሽከርከር ፍጥነት ለመምረጥ ተሽከርካሪዎን ማቆም የሚችሉበት ርቀት ወሳኝ ነው።
የሚከተለው እንደ አጭር መመሪያ ሊጠቅም ይችላል፣ ነገር ግን የእርስዎ ትክክለኛው የማቆሚያ ርቀት
በተለያዩ ምክንያቶች ላይ የሚወሰን ነው፣ ይህም የሚያካትተው፣
• አደገኛ ሁኔታ መኖሩን አንድ አሽከርካሪ ሊያይ እና ሊያስተውል የሚወስድበት ጊዜ
• የአደጋው ስሜት ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ ፍሬን መያዝ እስከሚጀመርበት ጊዜ ድረስ—3-4 ሰከንዶች
• የመንገዱ አይነት እና ሁኔታ
• የመንገዱ ደረጃ በፐርሰንት
• የጎማ መቆንጠጫዎች አይነት እና ሁኔታ
• የተሽከርካሪው ዲዛይን እና የአደጋ መከላከያዎች ሁኔታ
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• የፍሬን አይነት እና ሁኔታ
• የንፋስ አቅጣጫ እና ፍጥነት
የማቆሚያ ርቀቶች በU.S.ውስጥ በተደረጉ ሙከራዎች የተመሰረቱ ናቸው። የትራንስፖርት መምሪያ።
የአሽከርካሪው ምላሽ መስጫ ጊዜ ከ3-4ሰከንዶች የምላሽ ጊዜ የተመሰረተ ነው።

ሀሳቡ የተበታተነ አሽከርካሪ ሲንድረም

ችግሩ
ማሽከርከር ስጋት የተሞላበት እንቅስቃሴ ነው። በእያንዳንዱ አመት፣ ከ40,000 ህዝብ በላይ ሰዎች
ተገድለዋል በሞተር
ተሽከርካሪ ግጭቶች እና ከሶስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ተጎድተዋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሁሉም
ግጭቶች፣ ከ50 ፐርሰንት በላይ የአሽከርካሪው ትኩረት ማጣት አስተዋጽኦ አለበት። የአሽከርካሪው ሀሳብ
መበታተን የማሽከርከር አፈጻጸምን እንዴት ይጎዳል? የማሽከርከር አስተማሪዎች አሽከርካሪው
በሚያሽከረክረው በእያንዳንዱ ማይል 200 ውሳኔዎችን ያደርጋል።
እርስዎ በሚያሽከረክሩበት ወቅት በአእምሮዎ የንግድ ወይም የቤተሰብ ችግሮችን እየፈቱ ከነ፣ አእምሮዎ ላይ
አጠቃላይ የስራ ጫና ይፈጥራል። አይኖችዎን ከመንገዱ ላይ ከሶስት እስከ አራር ሰከንዶች ካነሱ፣
በሰዓት 55 ማይሎችን የሚጓዙ ከነ የእርስዎ ተሽከርካሪ የእግርኳስ ሜዳ ርቀት ያክል ይጓዛል።
ሌሎች ምክንያቶች፣ እንደ ድካም፣ የአየር ሁኔታ እና የትራፊክ ሁኔታዎች፣ በማሽከርከር ችሎታዎ ላይ የሀሳብ
መበታተኖች አሉታዊ ተጽእኖ ይጨምራል። እኛ እነዚህ ሁሉ አይተናል– ሰዎች ጋዜጣ እያነበቡ
ሲያሽከረክሩ፣ ሜክአፕ ሲቀቡ ወይም በሞባይል ስልክ ላይ ባለ ወሬ ሲመሰጡ። እነዚያ ጉልህ የኑ
የአሽከርካሪ ሀሳብ መበታተን ምሳሌዎች ናቸው። ብዙ ሰዎችን ሊያስገርሙ የሚችለው ግን ዋናው
ከማሽከርከር ስራችንን ላይ ትኩረታችንን የሚወስዱ የምናደርጋቸው በርካታ ሌሎች ነገሮች ናቸው።
• መብላት፣ መጠጣት ወይም ማጨስ
• ሬዲዮውን፣ ሲዲ፣ ወይም ቴፕ መቀየር
• መላጨት፣ ሜክአፕ መቀባት፣ ወይም በሌሎች የአለባበስ ተግባራት ላይ መሳተፍ
• በሞባይል ስልኮች ወይም ከተሳፋሪዎች ጋር ጥልቅ፣ውስብስብ፣ ስሜታዊ፣ ወይም ረጅም ወሬዎችን
መያዝ
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• የመንገድ ካርታ ፣ ጋዜጣ ማንበብ ወይም ማስታወሻዎች መውሰድ
• ትኩረቶችን በልጆች ወይም የቤትውስጥ እንስሳ ላይ ማድረግ፣ በተለይ እነሱ ነገሮች በሚያስቸግሩበት
ወቅት
• አስተማማኝ ያልነ ጭነት ወይም እቃዎች ለመመለስ መሞከር
• ባልተለመደ መንገድ መጀመሪያ መስታወቶችን እና ወንበር ሳያስተካክሉ፣ የመዝናኛ ምርጫዎችን
መምረጥ እና መብራቶች፣ የፍሬቻ ምልክቶችእና የዝናብ መጥረጊያዎችን መፈለግ
• የሞባይል ስልኮችን መጠቀም

ድካም

ረጅም ርቀት ማሽከርከር እርስዎን እንዲጫጫንዎ ወይም እየነ ያለውን እንዳያውቁ ያደርግዎ ይናል።
የእንቅልፍ መጫጫን የመተኛት የመጀመሪያ ደረጃ ነው። ምን እየተፈጠረ እንደነ አለማወቅ የ “ጎዳና ላይ
ሂፕኖሲስ”ተብሎ ይታወቃል። የሚፈጠረው በማንቀላፋት ነው – የንፋሱ ድምጽ፣ የጎማዎቹ እና ወጥ
የነው የሞተር ድምጽ። “የጎዳና ላይ ሂፕኖሲስስን” ለመከላከል እነዚህን ጥንቃቄዎች ይውሰዱ፣
• በመጀመሪያ የእንቅልፍ መጫጫን ምልክቶች ፣ አንድ የነ ነገር ያድርጉ። ዝም ብለው ተቀምጠው
ለመታገል አይሞክሩ።
• የመጀመሪያ የማረፊያ ወይም የአገልግሎት ቦታ ላይ፣ ከጎዳናው ላይ ይውጡ እና ቀላል እንቅልፍ ይተኙ፣
ትንሽ ይንጠራሩ፣ እረፍት ይውሰዱ፣ ወይም፣ ከተቻለ፣ አሽከርካሪዎችን ይቀይሩ
• በ“ነቅተው-የሚያቆዩ ” መድሀኒቶች ላይ ጥገኛ አይሁኑ። የማሽከርከር ሁኔታዎን የበለጠ አደገኛ
ያደርጉታል።
• የተሽከርካሪውን ውስጠኛ ክፍል በተቻለ መልኩ ቀዝቃዛ ያድርጉ።
• የጎዳና ላይ ሂፕኖሲስን ለማስወገድ፣ ነቅተው ለመቆየት ጥረት ያድርጉ።
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• አይኖችዎን ከመንገዱ አንድ ስፍራ ወደ ሌላኛው ማዟዟርዎን ይቀጥሉ፣ ቅርብ እና ሩቅ ግራ እና ቀኝ።
በቀጥታ ማፍጠጥን ይከላከሉ።
• በወንበርዎ ላይ አቀማመጥዎን ያስተካክሉ
• አብሮት ያለውን ሰው ያዋሩ ወይም ሬዲዮ ያዳምጡ
• የተሽከርካሪዎን ፍጥነት በመጠኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀያይሩ

እንቅልፍ የተጫጫናቸው አሽከርካሪዎች አደገኛ ምልክቶች

• አይኖችዎ በራሳቸው ይከደናል ወይም ትኩረት ያጣሉ
• ጭንቅላትዎን ቀጥ አርገው መጠበቅ ይቸገራሉ
• ማዛጋት ማቆም አይችሉም
• የተበታተኑ፣ ያልተያያዙ ሃሳቦች አሎት
• የተወሰኑ የመጨረሻ ማይሎችን ሲያሽከረክሩ አያስታውሱም
• መውጫዎን ሳቱ
• ከረድፎ ውጭ በተደጋጋሚ ያሽከረክራሉ
• ፍጥነትዎ ተለዋዋጭ ኗል
ሲያሽከረክሩ ከደከምዎ ወይም እንቅልፍዎ ከመጣ፣ የተሻለው አማራጭ ማረፍ፣ ወይም፣ ከተቻለ፣
አሽከርካሪዎችን መቀየር ነው። መድከም አእምሮዎን ያደንዛል እና ምላሾችዎን ያዘገያል፣ ይህም ማሽከርከርን
አደገኛ ያደርገዋል። ህይወቶች አደጋ ላይ መናቸውን በአእምሮዎ ላይ ይያዙ።

ትኩረት

ትኩረት ለአስተማማኝ ማሽከርከር አስፈላጊ ነው። ማሽከርከር የሙሉ ጊዜ ስራ ነው። መንገዱን እና
በዙሪያዎ ያሉትን ተሽከርካሪዎች ያለማቋረጥ ማየት አለብዎ። ንቁ ይሁኑ እና ግጭትን ሊገምቱ እና
ሊከላከሉ ይችላሉ። በሚያሽከረክሩበት ጊዜ፣ ሬዲዮውን አያስተካክሉ፣ አያንቡ፣ ሜክአፕ አይቀቡ፣ አይላጩ
ወይም ከእጅ-ነጻ መሳሪያ የሌለውን ሞባይል ስልክ አይጠቀሙ። ሳያቋርጡ ከኋላዎ፣ እንዲሁም ከጎንዎ እና
ከፊትዎ ያሉ ተሽከርካሪዎችን አቅጣጫ ያጣሩ።

ስሜቶች የማሽከርከር ችሎታዎን ይጎዳል

እርስዎ ተበሳጭተው ወይም ተናደው ከነ፣ ለመረጋጋት ጥቂት ጊዜ ይውሰዱ፣ ወይም ሌላ ሰው እንዲያሽከረክር
ያድርጉ። በስሜትዎ ተበሳጭተው ከነ ጭራሽኑ ባያሽከረክሩ የተሻለ ይናል። እያሽከረከሩ ስሜትዎን መግለጽ
አደገኛ ነው።

የሞባይል ስልኮች

በColumbia ግዛት፣ ሞባይል ስልክ ይዘው ሲያሽከረክሩ ከእጆች-ነጻ መን አለብዎ። ያስታውሱ፣
እያሽከረከሩ የጽሁፍ መልእክት መጻፍ በፍጹም አይፈቀድም።

ለሀሳብ መበታተኖች መፍትሄ

የሀሳብ መበታተኖችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቆጣጠር ምክሮች፣
• ተሽከርካሪውን ከማንቀሳቀስዎ በፊት እያንዳንዱ ሰውን እና እያንዳንዱን ነገር በሚገባ ያስቀምጡ
• የአየር መቆጣጠሪያዎችን፣ሬዲዮ እና የካሴት ወይም ሲዲ ማጫወቻውን በቅድሚያ ያስተካክሉ።
በተሽከርካሪው ላይ ያሉ የመታጠፊያ ምልክቶች፣ መጥረጊያዎች እና መብራቶችን ቦታ ይወቁ።
• ወደጋዜጣው መመልከት የሚያጓጓዎ ከነ፣ የቢዝነስ ዘገባው ወይም የቀን እቅድ፣ መዳረሻዎ ላይ
እስኪደርሱ ድረስ በተሽከርካሪው ኮፈን ውስጥ ያስቀምጡ።
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• ከመሪ ኋላ ነው ለመልበስ አይሞክሩ
• የመንገድዎን መስመር ለማቀድ እስኪነዱ ድረስ አይጠብቁ ከመሄድዎ በፊት ያቅዱ ትንሽ ቀደም ብለው
ይውጡ እና መዳረሻዎ ላይ በደህና እና በአነስተኛ ውጥረት ይደርሳሉ።
• ወስብስብ ወይም ስሜታዊ የኑ የስልክ ወይም ከተሳፋሪ ጋር ያሉ ወሬዎችን መዳረሻዎ ጋር እስኪደርሱ
ድረስ ያስተላልፏቸው
• ተሳፋሪ ሀሳብዎን እየሰረቀ ከነ፣ አስተማማኝ እና ህጋዊ በነ ቦታ ላይ ያቁሙ
• ሁኔታው በቁጥጥር ስር እስኪን ድረስ ማሽከርከር አይጀምሩ
• ሲርብዎ ወይም ሲጠማዎ፣ እረፍት ያድርጉ

የመንገድ ጸብ እና ሞገደኛ ማሽከርከር

የመንገዳችን ሲስተም ፍላጎት በ40 ፐርሰንት በ2020 እንደሚጨምር እና የመንገዱ አቅም በ9 ፐርሰንት
ብቻ እንደሚጨምር ይገመታል። የዛሬ አሽከርካሪዎች ከ20 አመት በፊት የመኪኖችን ቁጥር እጥፍ
ያስተናግዱ በነበሩ መንገዶች ብስጭታቸው እየጨመረ ነው። የጥድፍያ ሰአት ትራፊክ፣ የኮንስትራክሽን
ስፍራዎች መጨመር (የስራ ቦታዎች) እና የትራፊክ አደጋዎች የአሽከርካሪውን ብስጭት ይጨምራል።
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በጣም ትላልቅ ጥፋቶች የሚያካትቱት፣
• በጣም በቅርብ ተከትሎ መንዳት
• አስተማማኝ ያልነ መስመር መቀየር
• ማፍጠን
• ቀይ መብራት እና የቁም ምልክቶችን መጣስ
የመንገድ ንዴት እና ሞገደኛ አነዳድን የመቀነስ ቀላል መመሪያዎች
• ሁልጊዜ ተጨማሪ የጉዞ ሰዓት ይኑርዎ
• ባንድ ጊዜ ከሶስት ሰዓታት በላይ አያሽከርክሩ
• ግጭትን ለመከላከል በሰአቱ ማቆም እንዲያስችልዎ ከፊትዎ ካለው መኪና ጋር በቂ ርቀት ይጠብቁ
• መስመር ሲዞሩ ወይም ሲቀይሩ ሁሉጊዜ እቅድዎን ያሳውቁ
• በቀይ መብራቶች እና የቁም ምልክቶች ሁሉ ጊዜ ይቁሙ። ቢጫ መብራቶችን አልፈው አይሂዱ።
• ሌሎች አሽከርካሪዎች ስርአት ባለው መንገድ ወደ ትራፊኩ እንዲቀላቀሉ ያድርጉ
• የማለፊያ መስመሩን አይጋርዱ
• የተለጠፉ የፍጥነት ወሰኖችን ያክብሩ
• በማሽከርከርዎ ላይ ያተኩሩ-በሞባይል ስልክ፣ቴፕ፣ተሳፋሪዎች፣ወይም ሌሎች ሀሰብ የሚሰርቁ ነገሮች
ላይ አይሁን
• ጡሩንባዎን (ክላክስ)፣ በድንገተኛ ሁኔታዎች ብቻ ሌሎች አሽከርካሪዎችን ወይም እግረኞችን
ለማስጠንቀቅ ብቻ ይጠቀሙ
• አግባብ ባልኑ ባህርዮች ላይ አይሳተፉ እንደ መገላመጥ ወይም የብልግና፣ አጸያፊ ምልክቶችን
• የአይን ግንኙነትን ይሽሹ
• ለሁሉም አሽከርካሪዎች በሁሉም ጊዜያት የተለመደ ክብር ይስጡ። ሁሉም አሽከርካሪዎች ማሽከርከርን
አስተማማኝ፣ አነስተኛ ውጥረት እና የበለጠ አስደሳች ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ
አለባቸው።
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ልዩ የማሽከርከር ሁኔታዎች

በምሽት ማሽከርከር
በምሽት ማሽከርከር በቀን ከማሽከርከር የበለጠ አስቸጋሪ እና አደገኛ ነው። ለተነዳ አንድ ማይል፣ ገዳይ
ግጭት በቀን ካለው ይልቅ በምሽት ሁለት-እና-አንድ-ከግማሽ ያክል ይበልጣል። በምሽት፣ አሽከርካሪው
በሚፈለገው ርቀት፣ ቅርበት፣ ወይም በደምብ አያይም እና ሁሉም ነገር የተለየ እይታ አለው። የሚመጡ
አሽከርካሪዎች የግምባር መብራቶች ነጸብራቅ ከፊት ያለውን ማየት የበለጠ አስቸጋሪ ያደርጉታል፣ በተለይም
ለጎልማሳ አሽከርካሪዎች። ነጸብራቁ የአይኖች ብሌኖች እንዲጠቡ ያደርጋቸዋል እና አነስተኛ ወደነው
መብራት ዘግይተው እንዲለምዱ ያደርጋቸዋል። ከሚመጡ የግምባር መብራቶች ነጸብራቁን ለመከላከል፣
ወደ መንገዱ ዳር አየት መለስ ያድርጉ እና ቀጥታ ይመልከቱ። በዚህ ማገገሚያ ጊዜ፣ እይታዎ ሊቀንስ
ይችላል። የሌሊት አነዳድን አስተማማኝ ማድረግ ይችላሉ በ፣
• ለማቆም ሊያዩት የሚችሉት ያክል ርቀት ድረስ ፍጥነትዎን በመቀነስ
• ወደ ሌሎች ተሽከርካሪዎች ሲቃረቡ፣ ወደ ግምባር መብራታቸው አያፍጥጡ።
ፈጣን ምልከታዎችን ያድርጉ ለ፣
- የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን የረድፍ አቅጣጫ ለማወቅ
- የራስዎን ረድፍ ለማወቅ
- የመንገዱን ቀኝ ጠርዝ እርግጠኛ ለመን
- በመንገድዎ ፊት ያሉትን እቃዎች ለማየት
- የግምባር መስታወትዎን ንጽህና ይጠብቁ። የግምባር መስታወቱ ንጹህ ከነ፣ የሚመጡት የግምባር
መብራቶች ያን ያክል አይረብሽዎትም።
- በምሽት የጸሀይ መነጽር አያድርጉ
- አይተኙ እና ንቁ ይሁኑ። ንጹህ፣ ቀዝቃዛ አየር ይጠቅማል።
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- የመንገዱን ጠርዝ ለመምሪያ ይጠቀሙ። የመንገድ ጠርዝ መስመር ከሌለ፣ የመሀከለኛውን መስመር
ለመምሪያ ይጠቀሙ።
- የጎዳና ምልክቶችን በጥንቃቄ ይመልከቱ። እነሱ በሌሊት ለማየት አስቸጋሪ ናቸው።
- በተለይም እግረኞችን እና የቆሙ ተሽከርካሪዎችን በሌሊት በጥንቃቄ ይመልከቱ
- መንገድ ላይ በማንኛውም ምክንያት አይቁሙ
- በመንገድ ላይ መቆም አስገዳጅ ከነ ቀይ የማስጠንቀቂያ መብራት ወይም ነበልባሎችን ለመጠቀም
ይያዙ
- በሚያሽከረክሩበት ጊዜ መስኮቶችን ዘግተው ማጨስ ይቀንሱ

በክረምት ማሽከርከር
በክረምት ማሽከርከር ልዩ ጥንቃቄዎችን ይጠይቃል።
• ሰንሰለቶች፣ የበረዶ ጎማዎች ወይም ራዲያል ጎማዎችን ይጠቀሙ። ሰንሰለቶች መቆንጠጥን እና በረዶ ላይ
የመቆም ሁኔታዎችን ያሻሽላሉ። ነገር ግን፣ ሰንሰለቶችም ነ የራዲያል ወይም የበረዶ ጎማዎች በመደበኛ
ፍጥነት በበረዶ በተሸፈነ መንገድ እንዲያሽከረክሩ አስተማማኝ አያደርገውም። ፍጥነት መቀነስ አለብዎ።
• የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ሲታወጅ በበረዶ የድንገተኛ መስመሮች ተብለው በሚታወቁት ላይ ሰንሰለቶች፣
የበረዶ ጎማዎች ወይም የራዲያል ጎማዎች መጠቀም ያስፈልጋል።
• መስኮቶች እና መንራቶችን ግልጽ ያድርጉ። ሁሉንም በረዶዎች ያስወግዱ እና እንደተወገደ ያቆዩ።
በተሽከርካሪዎ ውስጥ የበረዶ መፈቅፈቂያ ይያዙ።
• የመንገዱን ሁኔታ ይወቁ። በቀስታ ይነሱ። ከዚያ ምን ያክል በደምብ ማቆም እንደሚችሉ ለማወቅ
ፍሬኖችዎን ይሞክሩ። መስቀለኛ መንገድ ወይም ማዞሪያ ከመድረስዎ እጅግ አስቀድመው ፍጥነት
ይቀንሱ።
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• አስተማማኝ ርቀት ይጠብቁ። በበረዶ እና በበረዶ ክምር ጊዜ በእርስዎ እና ከእርስዎ ፊት ባለው መኪና
መካከል የሚያስፈልገው ርቀት በጣም ትልቅ ነው። የበረዶ ጎማዎች፣ ራዲያል ጎማዎች እና ሰንሰለቶችም
እንኳን ቢኑ በበረዶ እና በበረዶ ክምር ላይ ይንሸራተታሉ።
• ፍሬኖቹን አይምቱ።
• በፍጥነት መሪ አያዙሩ፣ ወይም ፍጥነትዎን በፍጥነት አይጨምሩ
• በተሽከርካሪዎ ውስጥ የድንገተኛ ጊዜ እርዳታ መስጫ ቁስ ይያዙ። የሚከተሉትን ማካተት አለበት፣
- ቀይ መብራቶች
- የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ
- ብርድልብስ
- የድመት አፈር ወይም አሸዋ-በበረዶ ጊዜ ለመቆንጠጥ
- አነስተኛ ዶማ
- የነዳጅ ታንክዎን ሙሉ ያድርጉ
- የዝናብ መጥረጊያ ውሀ ሙሉ ያድርጉ
በበረዶ ላይ “መሉበሙሉ አስተማማኝ” የሚባል ፍጥነት የለም።
በክረምት የአየር ሁኔታ፣ እያንዳንዱ የከተማው ሰፈር እና የጎዳና መንገድ በጸሀዩ፣ በጥላ፣ በሚደረገው የጨው
መጠን እና ሌሎች ሁኔታዎች ምክንያት ሊለይ ይችላል። አደገኛ ቦታዎችን ይጠንቀቁ። ከላይ ጥቁር
መንገዶች [አስፋልት ጎዳናዎች] በመቅለጥ እና በዳግምማቀዝቀዝ የተሰራ ስስ የበረዶ ንብርብርን (አንዳንድ
ጊዜ ጥቁር በረዶ ተብሎ የሚታወቅ) በቀላሉ ሊደብቅ ይችላል እና አደጋውን ካላወቁ ግጭት ሊፈጥር
ይችላል።
ያስታውሱ፣ አቀበቶች እና ድልድዮች ከጎዳናዎች እና መንገዶች በፊት ይቀዘቅዛሉ። በተጨማሪ፣ የተጠረጉ
መንገዶች በሌሊድ በድጋሚ ሊቀዘቅዙ ወይም ከቀኑ የበረዶ መጠረግ የተረፈ የበረዶ ክምሮች ሊኖራቸው
ይችላል። ፎርዊል ተሽከርካሪዎችም ጭምር በበረዶ ላይ ይንሸራተታሉ። እርስዎ የሚያሽከረክሩት የፎርዊል
ድራይቭ ተሽከርካሪ ከነ፣ በደረቅ መንገድ ላይ እንደሚያሽከረክሩት በበረዶ ላይ ማሽከርከር እንደሚችሉ
አይገምቱ።
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ጸረ-መቆለፍ የፍሬን ሲስተም

ተሽከርካሪዎ መንሸራተት ከጀመረ እና ጸረ-መቆለፍ የፍሬን ሲስተም ካለው፣ ፍሬኖቹን አይግፉ። ይልቁኑ፣
ተሽከርካሪዎ ከእንሽርት ቁጥጥር ለመመለስ ፍሬኑ ላይ ወጥ የነ ግፊ ይጠብቁ።

እንሽርት መከላከያ
• ድንገተኛ የፍጥነት ወይም የአቅጣጫ ለውጥ ይከላከሉ። በነዳጅ ወይም በፍሬን መርገጫ እና በእግርዎ
መካከል እንቁላል ያለ ያክል ያሽከርክሩ።
• በአስተማማኝ እና የግል ቦታ በአነስተኛ ፍጥነት መቆም እና ከእንሽርት ማገገምን ይለማመዱ በበረዶ
ክምር ላይ ለማሽከርከር ከመሞከርዎ በፊት
• ከማቆሚያ በፊት አስቀድመው ፍጥነት ይቀንሱ
• በሀይል ፍሬን አይያዙ እና መሪውን አይቆልፉ። መሪዎቹ ካልዞሩ፣ ተሽካርካሪውን መቆጣጠር
አይችሉም። ጸረ-መቆለፍ የፍሬን ሲስተም የሌላቸውን ተሽከርካሪዎች የፍሬን መርገጫውን ይግፉ።
• የመንገድ ሁኔታዎች መጥፎ ሲኑ፣ ጥድፊያን ለመከላከል በተለምዶ ከሚወጡበት ቀደም ብለው
ይውጡ

መታጠፊያዎች

መታጠፊያዎች ማዳለጥ እና ማንሸራተት ሊያስከትሉ ስለሚቹሉ፣ እነሱን ይጠንቀቁ፣ በተለይም ቆንጥጦ
መያዝ ደካማ በነበት ጊዜ። ስለመታጠፊያዎች በተለይ በእርጥብ የአየር ሁኔታ ጊዜ የበለጠ ትኩረት ይኑሮት፣
በበረዶ ደግሞ ከዚያም የሚበልጥ ጥንቃቄ ይኑሮት። ወደ መታጠፊያ ከመግባትዎ በፊት ወደ
አስተማማኝ ፍጥነት ይቀንሱ። በጥሩ የአየር ሁኔታ በመታጠፊያ በሰዓት 35 ማይልስ፣ በእርጥብ የአየር
ሁኔታ አስተማማኝ ፍጥነት በሰዓት 20 ማይልስ እና በበረዶ ጊዜ ደግሞ በሰዓት 5 ማይልስ ወይም ያነሰ ብቻ
ሊን ይችላል።
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ከእንሽርት ማገገም

• አይደናገጡ እና ፍሬን አይያዙ
• በእንሽርቱ አቅጣጫ መሪዎን ያዙሩ። የኋላ ጎማዎች ወደ ቀኝ መሄድ ከጀመሩ፣ የፊት ጎማዎችን ወደ ቀኝ
ያዙሩ። ከነዳጅ መርገጫው እግርዎን ያንሱ (ማፍጠጫ)።

በጭጋግ ማሽከርከር

ጭጋግ በመሬት ላይ እንዳለ ደመና መቁጠር ይቻላል። የሚፈጠረው የሙቀት መጠኑ ወደ ጤዛ (ወደ አየር
የሚሞላበት የሙቀት መጠን) ድረስ ሲወርድ፣ እና የማይታየው የውሃ እንፋሎት አየር ላይ ቀዝቅዞ የውሃ
ጠብታ ቅርጾችን ሲፈጥር ነው። ጭጋግ የማሽከርከር እይታን ወደ ¼ ማይል ወይም ያነሰ ይቀንሰዋል፣ ይህም
አደገኛ የማሽከርከር ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ጭጋጋማ በሚንበት ጊዜ ፣በጭራሽ አለመንዳት ተመራጭ ነው
፣ ነገር ግን ማድረግ ካለብዎ፣ እነዚህ የጥንቃቄ እርምጃዎች ይረዳዎታል፣
• መደበኛ የማሽከርከር ፍጥነትዎን ይቀንሱ። ከፊትዎ የግምባር መብራቶችን ወይም የኋላ መብራቶችን
ሲያዩ ፍጥነትዎን የበለጠ ይቀንሱ።
• የግምባር መብራቶቹ የመንገዱ መሀል ላይ ከሚሽከረከር ተሽከርካሪ ሊን ይችላል። የኋላ መብራቶች
ያለው ተሽከርካሪ መንገድ ላይ የቆመ ወይም በጣም በቀስታ የሚንቀሳቀስ ሊን ይችላል።
• ለድንገተኛ መቆም ዝግጁ ይሁኑ።
• ጭጋጉ በጣም ወፍራም ኖ ቢያንስ 10 ማይልስ በሰዓት መሄድ ካልቻሉ፣ ከአውራጎዳናው ሙሉ በሙሉ
ይውጡ ወይም በማረፊያ ቦታ፣ በአገልግሎት ጣቢያ ወይም ሌላ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ይቁሙ።
• በግምባር መብራቶች ላይ አጭር መብራት ይጠቀሙ፣ ካሎት ደግሞ፣ ልዩ የጭጋግ መብራቶችን
• ረጅሙ መብራት ወደ አይኖችዎ መልሶ ሊያንጸባርቅ ይችላል፣ ማየት ሊከለክልዎ ይችላል
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• በሌሊት ሲያሽከረክሩ፣ የመንገዱን የጠርዝ መስመሮች ወይም የመንገዱን የቀኝ ጎን ለመምሪያ ይጠቀሙ።
የጎዳና መንገዶች በጣም ከመዘግየቱ በፊት ላያዩት ይችላሉ። ቢጫ የመንገድ ምልክቶች በቀኝዎ በኩል
መን የለባቸውም፣ ነገር ግን ሁል ጊዜ በግራ ጎንዎ ላይ።
• ቢጫው ተቃራኒውን የመንገድ ትራፊክ ለመከፋፈል እና የመንገድ ግራውን የጉዞ ጠርዝ ለማመላከት
ይጠቅማል። የነጭ ፔቭመንት ምልክቶች የመንገዱን ትክክለኛ የጉዞ ጠርዝ ያመለክታሉ።
• የመፋጠን አስፈላጊነት ለማስወገድ ቀደም ብለው ይለቀቁ።
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በመከላከል ይንዱ

ሌላውን ሾፌር ማድረግ ያለበት ወይም ማድረግ ያለብዎትን ነገር ወይም በዚያ ሰው ቦታ ምን እንደሚያደርጉ
እንደሚያደርጉት አትመኑ። ለምሳሌ የግለሰቡ ተራ ምልክት ብልጭታ ከነ ሾፌሩ ተራ ይናል ብለው
አያስቡ። ወደፊት ያቅዱ እቅድ ያውጡት እና ነጂው በማዞሪያው ምልክት ላይ በተጠቀሰው አቅጣጫ
ካልተመለሰ ምን ማድረግ እንዳለበት ይወስኑ። የማቆሚያ ምልክት ወይም ቀይ የትራፊክ መብራት ሲኖር
እያንዳንዱ ነጂ ይቆማል ብለው አያስቡ። አንዳንድ አሽከርካሪዎች የማቆም ምልክቶችን እና የትራፊክ
መብራቶችን ን ብለው “ይጥሳሉ” ። እርስዎ ሲያሽከረክሩ “የማምለጫ መንገድን” ያለማቋረጥ ማሰብ
አለብዎ። ከተወሰነ ሰሳምንታት ልምምድ በኋላ፣ ይህ “ሁለተኛ ተፈጥሮ”ይናል። ድንገተኛ አደጋ ከተፈጠረ፣
የተዘጋጀ የድርጊት እቅድ ይኖርዎታል። ለምሳሌ ፣ የሚመጣ ተሽከርካሪ ማለፍ ሲጀምር ካዩ እና
አሽከርካሪው ወደ ትክክለኛው ረድፍ ለመመለስ በቂ ቦታ እንደሌለው ካሰቡ ፣ ፍጥነትዎን ይቀንሱ እና
የላይኛው እና አቅራቢያ ቦታዎችን ያጣሩ። በዚያ መልኩ፣ አስፈላጊ ከነ መሄድ ያለብዎትን ስፍራ ያውቃሉ።
በተቻልዎት ያክል አርቀው ይመልከቱ። በዚህ መንገድ፣ ከፊትዎ ባለው ተሽከርካሪ ችግር መፍጠሩን እና
አሽከርካሪው በድንገት ፍሬን ሲይዝ እና ሲቆም ሊመለከቱ ይችላሉ። ለምሳሌ ፣ ከፊት ለፊትዎ ያለው
ተሽከርካሪ ቀይ ወይም ቢጫ መብራቶች ቦግ እልም ሲሉ ካዩ ፣ መንገዱ ላይ እቃዎች ወይም ሰዎች
አለመኖራቸውን ያጣሩ። መጋጨት የማይቀር የሚመስል ከነ፣ አይደንግጡ። ከመንገዱ በመሪ ለመውጣት
ይሞክሩ። ሌላ ተሽከርካሪን ወይም እቃ በፊት ለፊት ከመግጨት ለመከላከል ማንኛውምም ነገር ያድርጉ፣
በጎን በኩል ለመምታት ይሞክሩ። አማራጭ ካለዎት፣ ተሽከርካሪዎን ጎድጎድ ወዳለ መንገድ መውሰድ
የተሻለ ሊን ይችላሉ ሌላ ተሽከርካሪን ከመምታት።

ከኋላ በኩል መገጨትን እንዴት መከላከል እንደሚቻል
ከኋላ በኩል ግጭቶች የተለመዱ የሞተር ተሽከርካሪ ግጭቶች አይነት ነው። ክትትል የሚደረግበት
ተሽከርካሪ ሹፌር እንደመንዎ፣ ከኋላ በኩል የመመታት እድልዎን ለመቀነስ ማድረግ ያለብዎ ነገሮች፣
• የማቆሚያ መብራቶችዎ ንጹህ እና የሚሰሩ መኑን ያረጋግጡ
• ከኋላዎ በኩል የሚከናወነውን ነገር ለማወቅ፣ የኋላ ማሳያ መስታወትዎን በየጊዜው ይመልከቱ
• የጀርባ መስኮትዎ ንጹህ እና ጭጋጋማ መን የለበትም። የውጭ መስታወቶች ጠቃሚ ናቸው።
• ለመቆም፣ ለመታጠፍ እና ረድፍ ለመቀየር እጅግ አስቀድመው ምልክት ያሳዩ ።
• በቀስታ ፍጥነት ይቀንሱ፣ በድንገት አይደለም
• ከትራፊክ ጋር ፍጥነትዎን ይጠብቁ
• ተሽከርካሪ በጣም በቅርበት የሚከተልዎ ከነ፣ ፍጥነት ይቀንሱ እና ያሳልፉ

አገር አቋራጭ እና ሌሎች ገደብ ያላቸው አውራጎዳናዎች
የአገር አቋራጭ አውራጎዳናዎችን ባግባቡ እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የሚያውቁ ከ ነ፣ መሄድ
ወደሚፈልጉበት ቦታ በፍጥነት፣ በቀላሉ እና ባስተማማኝ መልኩ ያደርሶታል። ነገር ግን፣ የአውራ ጎዳናዎችን
አስተማማኝ ልምዶችን ማወቅ ይኖርብዎታል።

ከመነሳትዎ በፊት
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ጎማዎችዎ ለከፍተኛ ፍጥነት የሚመቹ ናቸው? በቂ ዘይት እና ማቀዝቀዣ ውሃ አሎት? ተሽከርካሪዎ አደጋኛ
ሊን የሚችል ሜካኒካዊ ግድፈት አለው? ይህን ጉዞ ለማድረግ ጥሩ ስሜት ላይ ኖት? በቂ ነዳጅ አለዎት?
በቂ እንቅልፍ ተኝተዋል? ከመነሳትዎ በፊት የእንቅስቃሴ ማሳያውን ያዘጋጁ እና መንገድዎን ይመርምሩ።
ይህ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች ጉዞ እንዲኖርዎት ይረዳዎታል።

አገር አቋራጭ/አውራጎዳናዎችን መግባት
አገር አቋራጭ እና ሌሎች የተገደቡ አውራጎዳናዎች በመግቢያ መንሸራተቻ እና የማፍጠኛ እን ፍጥነት
የመቀነሻ ረድፍ አማካኝነት የሚገቡ ናቸው። የመግቢያ መንሸራተቻ በሚፈልጉት አቅጣጫ እንዲሄዱ
ያስችልዎታል እና የፍጥነት ረድፉ የትራፊክ ፍጥነቱን እንዲቀላቀሉ እድል ይሰጥዎታል። የአገር አቋራጭ
መንገድ ሲገቡ፣ የመግቢያ እና የአገር አቋራጭን የሚከፍሉ ወጥ የተቀቡ መስመሮችን ማቋረጥ አይገባም።
ወደ አገር አቋራጭ መንገድ ለመግባት አጭር መንገድ ካለ፣ የፍጥነት መንገድ የሌለው፣ በመግቢያው ላይ
ማፍጠን ያለብዎ በትራፊኩ ላይ ክፍተት ካገኙ ብቻ በኋላ ነው። ባጠቃላይ፣ ወደ አገር አቋራጭ መንገድ
ለመግባት በትራፊኩ ላይ ክፍተት በሚጠብቁ ጊዜ መቆም አለብዎት። ወደ አገር አቋራጭ መንገዱ በግራ
መግቢያ በኩል የሚገቡ ከነ፣ በመስታወቶችዎ የሚያዩትን በትከሻዎ ጋር ከሚያዩት ጋር ያነጻጽሩ።

የአገር አቋራጭ/አውራጎዳና ለቆ መውጣት
መውጫው ጋር ከመድረስዎ በጣም ቀደም ብለው ወደ ቀኝ ረድፍ መግባት አለብዎ፣ የመውጫ መንገዱ
በአውራጎዳናው ቀኝ በኩል ከነ። በዋናው አውራጎዳና ፍጥነት አይቀንሱ። ወደ አነስተኛ ፍጥነት ረድፍ
እንደገቡ ወዲያውኑ ፍጥነትዎን መቀነስ ይጀምሩ እና የመውጫ መንሸራተቻው መጀመሪያ ላይ ቀስ ማለትዎን
ይቀጥሉ። ለመንሸራተቻው ወደተለጠፈው የሚመከር ፍጥነት ፍጥነትዎን ይቀንሱ ወይም መታጠፊያዎች ጋር
መድረስ ሊቸገሩ ይችላል። በአገር አቋራጭ መንገድ ላይ በተሳሳተ መንገድ ከወጡ፣ የመውጫውን
መንሸራተቻ እስኪለቁ ድረስ ይቀጥሉ እና ወደ አገር አቋራጭ መንገዱ መልሰው የሚገቡበትን መንገድ
ይፈልጉ።

የረድፍ ለውጥ እና አገር አቋራጭ/አውራጎዳናን ማለፍ
በአገር አቋራጭ እና ሌሎች የተገደቡ አውራጎዳናዎች ላይ በሚኖረው ከፍተኛ ፍጥነቶች ምክንያት፣ መስመር
መቀየር እና ማለፍ በጥንቃቄ እንዲኑ አስፈላጊ ነው።
የሚከተሉት ሊረዳዎ የሚችሉ ጠቃሚ ነጥቦች ናቸው፣
• በColumbia ግዛት ከግራ ወደ ቀኝ ማቋረጥ ህጋዊ ነው፣ ነገር ግን በቀስታ የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች በቀኝ
መስመር መን አለባቸው። ስለዚህ፣ አብዛኛው ማቋረጥ መን ያለበት በግራ ነው። በተጨማሪ፣ በመንገዱ
ጫፍ ማቋረጥ አይችሉም።
• አስተማማኝ የነ ማቋረጥ በአሽከርካሪዎች ትብብር ይወሰናል። ሲያቋርጥዎ ፍጥነትዎን አይጨምሩ።
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• በከፍተኛ ፍጥነት ላይ ፈጣን እንቅስቃሴዎች ገዳይ ናቸው። ካቋረጡ በኋላ ወደሌላኛው መስመር
በፍጥነት አይመለሱ። ወደ መስመርዎ በድጋሚ ከመመለስዎ በፊት በኋላ ማሳያ መስታወት
የተሽከርካሪውን የግምባር መብራቶች ማየት ይኖርብዎታል።
• ለመስመር ለውጥ ሁልጊዜ ምልክት ያሳዩ
• በትከሻዎ አካባቢ በመመልከት የማይታዩ የተሽከርካሪ ክፍሎችን ያጣሩ
• ወደሌላ መስመር ከመቀየርዎ በፊት በውጭ መስታወት ያጣሩ ወይም ወደ ግራ የኋላ ወይም ቀኝ የኋላ
ከትከሻዎ ላይ ይመልከቱ።
• በፊትዎ ወዳለው ተሽከርካሪ የማይታይዎ ክፍል አይጓዙ።

አደባባዮች

አደባባዮች መሀል ላይ ደሴት ያላቸው እና አንድ ወይም ከዚያ የበለጡ መስመሮች ያላቸው ክብ መስቀለኛ
መንገዶች ናቸው። እያንዳንዱ ወደ አደባባይ የሚገባ መንገድ በቅድሚያ ይስጡ መንገድ ምልክት አለው እና
የቅድሚያ ይስጡ ምልክቶቹ በመንገዱ ላይም ሊኑ ይችላል። አሽከርካሪዎች ትኩረት መስጠት እና
ምልክቶችን ማክበር አለባቸው። አደባባይ ሲገቡ፣ አሽከርካሪዎች ከሰዓትእሽክርክሪት በተቃራኒ አቅጣጫ
መጓዝ አለባቸው።

ወደ አደባባይ ሲቃረቡ፣ ፍጥነት ይቀንሱ። መሄድ የሚፈልጉበትን ቦታ ለማመልከት የፍሬቻ ምልክቶችን
ይጠቀሙ። ወደቀኝ ለመታጠፍ ካቀዱ፣ አደባባዩ ጋር ሲገቡ ቀኙን ይያዙ። በቀጥታ መንገድ ለመሄድ ካቀዱ፣
በማናቸውም ረድፎች ላይ መን ይችላሉ (ባለሁለት ረድፍ ክብ መስቀለኛ መንገድ ከነ )። ወደግራ
ለመታጠፍ ካቀዱ፣ አደባባዩ ጋር ሲገቡ ግራዎን ይያዙ።
ወደ አደባባዩ ጋር ሲደርሱ፣ የቅድሚያ መብቱን ለሞተር ሳይክሎች፣ እግረኞች እና ባይስክሎች ይስጡ።
በተጨማሪ በአደባባዩ ውስጥ ላሉ ማንኛውም ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ መስጠት አለብዎት። አንዳንደ ጊዜ
የመግቢያ ቦታዎ በቁም፣ወይም ቅድሚያ ይስጡ ምልክት፣ ወይም የትራፊክ ምልክት ቁጥጥር ላይ ሊን
ይችላል። መንገዱ ነጻ ከነ፣ ወደ አደባባዩ መግባት ይችላሉ።
በአደባባዩ ውስጥ፣ ለመውጣት ዝግጁ እስኪኑ ድረስ በረድፍዎ ውስጥ ይቆዩ። የተሽከርካሪዎን የቀኝ
ፍሬቻን ይጠቀሙ በዙሪያዎ ያሉ ተሽከርካሪዎች ማድረግ የፈለጉትን ነገር እንዲያውቁ።
ትላልቅ ተሽከርካሪዎችን አይቅደሙ። ትላልቅ ተሽከርካሪዎች (ለምሳሌ፣የጭነት መኪኖች እና ባሶች) ወደ
አደባባይ ሲገቡ ወይም በአደባባዩ ውስጥ በሰፊው ሊዞሩ ይችላሉ። የነሱን የፍሬቻ ምልክቶችን ይመልከቱ
እና ሰፊ ቦታ ይስጧቸው፣ ሌሎች ተሽከርካሪዎችን ሊጋርዱ ስለሚችሉ። ትላልቅ ተሽከርካሪዎች የመንገዱን
ሙሉ ስፋት ሊጠቀሙ ይችላሉ፣አደባባይን የሚተካ ተገጣጣሚዎችን ጨምሮ።
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አጠገብዎ ባለው ረድፍ ወይም ከኋላዎ ወደአደባባዩ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎችን ሣያጣሩ ረድፎችን
እንዳይቀይሩ ወይም መውጫውን እንዳይዙ። በኋላ ማሳያ መስታወት ወይም በጎን መስታወቶች ማየት ማየት
የማይችሉት ጥቁር ነጥቦች ላይ ተሽከርካሪዎች እንዲኖሩ ይጠብቁ። በፍጥነት በትከሻዎ አልፈው ይመልከቱ
በእርስዎ ጥቁር ነጥብ ላይ ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን ለማጣራት።
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ማቆም

በአውራጎዳናው የማጓጓዣ መንገድ ላይ ማቆም የተከለከለ ነው። በመንገድ ጫፍ መቆም የሚፈቀደው
የእርስዎ ተሽከርካሪ መሄድ ሳይችል ሲቀር ወይም በሌላ ድንገተኛ ሁኔታዎች ላይ ነው። ይህ ሲፈጠር፣
ሽፋኑን ይክፈቱት ወይም በግራ በር መያዣ ላይ ወይም የሬዲዮ አንቴና ላይ ነጭ ጨርቅ ይሰሩ።
ከተሽከርካሪዎ ጋር ይቆዩ፣ በአገር አቋራጭ መንገድ ወይም ሌሎች የተገደቡ አውራጎዳናዎች ላይ በእግርዎ
እንዳይሄዱ።

ወደ ኋላ ማሽከርከር

በማናቸውም ሁኔታዎች፣ በአውራጎዳና ላይ ወደ ኋላ አያሽከርክሩ። አሽከርካሪዎች ወደ ኋላ ሲነዱ
የሚያጠፉት በጣም የተለመደ ስህተት ከኋላቸው ያሉትን በሁለቱም አቅጣጫዎች ለማየት አለመሞከር ነው።
መስታወቶች ሙሉ እይታን አይሰጥዎትም። የተቻሎትን ያክል ለማየት፣ ሰውነትዎን እና ጭንቅላትዎን ወደ
ቀኝ ያዙሩ እና በኋላ መስታወት አማካኝነት ይመልከቱ። በቀስታ ወደኋላ ይሂዱ እና በሁለቱም አቅጣጫዎች
በፍጥነት እየተመለከቱ እግረኞችን እና የሚመጡ ትራፊኮችን ያጣሩ።

ድንገተኛ ሁኔታዎች
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ፍሬን እምቢ ማለት

የፍሬን መርገጫን ለመግፋት ይሞክሩ [ABS ያልነ ሲስተሞች]። ይህ የፍሬን ችሎታን ካልመለሰ፣
• የድንገተኛ (የማቆሚያ) ፍሬንን ይጠቀሙ
• ከተቻለ ፣ ወደ አነስተኛ ማርሽ ይቀይሩ
• አስፈላጊ ከነ፣ የጎማዎችን ጎኖች ጠርዙ ጎን ላይ ይፈትጉ። በጸረ-መቆለፍ የፍሬን ሲስተሞች (ABS) ፍሬን
ሲይዙ መዘውሮችዎ እንዳይቆልፉ ለመከላከል የተሰሩ ናቸው። የተሽከርካሪው ኮምፒውተር አንድ ወይም
ከዚያ በላይ የተሽከርካሪው መዘውሮች መቆለፋቸውን ከለየ፣ ABS መቆለፍን ለመከላከል ፍሬኑን
መግፋት ይጀምራል አሽከርካሪው ከሚገፋው ፍትነት እጅግ በጨመረ መጠን። ABS ሲሳተፍ፣ ከፍሬኖቹ
መንገጫገጭ ይሰማዎታል እና የፍሬን መርገጫው ከእግርዎ ስር ኖ ይንቀጠቀጣል። አሽከርካሪውው
ማድረግ ያለበት የፍሬን መርገጫውን በሀይል መጫን፣ መያዝ፣ እና ተሽከርካሪውን መሄድ በሚፈልጉነበት
አቅጣጫ መሪውን መጠቀም ነው። የABS ኮምፒውተር እንሽርትን ለመከላከል የትኛው መዘውር መያዝ
እንዳለበት ይቆጣጠራል።
ABS ሲሰራ እግርዎን ከፍሬኑ የማንሳት ፍላጎቶችዎን ይቋቋሙ። በፍሬን መርገጫው ላይ ወጥ ግፊት
ያድርጉ። አሽከርካሪዎች ወጥ የነ ግፊትን ከፍሬን መርገጫን ላይ ማንሳት ወይም ፍሬኖቹን መምታት ABS
እንዳይሰራ ወይም እንዲጠፋ የሚያደርግ መኑን ወቁ።
አሽከርካሪዎች ABS መለማመድ አለባቸው እና ተሽከርካሪዎ ለድንገተኛ ፍሬን መያዝ እንዴት ምላሽ
እንደሚሰጥ ማወቅ አለባቸው። ለመለማመድ ተመራጭ መንገድ ባዶ የመኪና ሞቆሚያ ቦታ ነው።

እርጥብ ፍሬኖች

በጥልቅ ውሀ ላይ ከነዱ በኋላ፣ ፍሬኖችዎን መሞከር አለብዎ። ወደ አንድ ጎን ሊዞሩ ወይም ደግሞ ጭራሽ
ላይዙ ይችላሉ። ፍሬኖቹን ለማድረቅ፣ መኪናውን በአነስተኛ ማርሽ ላይ ያድርጉ፣በቀስታ ያሽከርክቱ እና
ፍሬኖቹን በቀስታ ይያዙ። ፍሬኖቹን በየ200 ጫማ ይሞክሩ፣ የፍሬን መያዝ ድርጊቶቹ ወደ መደበኛ ሁኔታ
እስኪመለስ ድረስ ይቀጥሉ።

የግምባር መስታወት መጥረጊያዎች አለመስራት

የግምባር መስታወት መጥረጊያዎቹ በመጥፎ የአየር ሁኔታ ጊዜ ካልሰሩ፣ መስኮት ይክፈቱ፣ ጭንቅላትዎን
በመስኮት ያውጡ፣ ተሽከርካሪዎን ከመንገዱ ያውጡ እና ይቁሙ።

የፍሪሲዮን መርገጫ ማጣበቅ

•
•
•
•

የፍሪሲዮን መርገጫውን በእግርዎ በሃይል ይምቱት
ወደ ዜሮ ይቀይሩ
ፍሬኖችዎን ይያዙ
ከመንገዱ ይዉጡ እና ይቆሙ
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መሪ እምቢ ማለት

የመሪ ቁጥጥር ካጡ፣ ፍሪሲዮን ላይ ቀላል ያድርጉት። ተሽከርካሪዎ ተፈጥሯዊው ሚዛኑን ይዞ ከቀጠለ
በረድፍዎ ላይ ይቆዩ ፣ ፍጥነት እስኪቀንስ ይጠብቁ እና ከዚያ በቀስታ የአቅጣጫ ለውጥን ለመከላከል ፍሬን
ይያዙ። ተሽከርካሪዎ ከመንገድ መውጣት ከጀመረ ወይም ወደ እግረኛ ወይም ሌላ ተሽከርካሪ፣ ፍሬኖቹን
በከፍተኛ ግፊት በፍጥነት ይያዙ።

የቁጥጥር ማጣት– መሪ እና የመቆለፊያ መሳሪያ

ተሽከርካሪዎ በእንቅስቃሴ ላይ እያለ የተሽከርካሪዎን ሞተር ማስነሻ ወደ “መቆለፍ”አቅጣጫ አያዙሩት። ይህ
የመሪ መቆለፍን ያስከትላል እና እርስዎ የማዞሪያውን መሪ ከመለሱ የተሽከርካሪዎን ቁጥጥር ያጣሉ።

የግምባር መብራቶች አለመስራት

አውራ ጎዳናው ብርሀን ካለው፣ ከመንገዱ ወደ ዳር ወይም ወደ ተገኘ ሌላ ክፍት ቦታ በተቻለ ፍጥነት እና
ደህንነት ይውጡ። አውራጎዳናው ጨለማ ከነ፣ የመቆሚያ መብራቶችን፣ የአቅጣጫ ምልክቶችን፣ወይም
የድንገተኛ ጊዜ መብራቶችን ለማብራት ይሞክቱ እና ከመንገድ ይዉጡ። ሁሉም መብራቶች ካልሰሩ፣ መንገዱ
ላይ ይቁሙ እና ከመንገዱ በደህና ለመውጣት ፍጥነትዎን ይቀንሱ።

በተሽከርካሪ ውስጥ እሳት

እሳትን እንዴት ማጥፋት መቻል እንዳለብዎ ማወቅ አስፈላጊ ነው። እሳቶች ማድረግ የሚገባቸውን
በማያውቁ አሽከርካሪዎች ምክንያት የበለጠ ብሶባቸዋል። እሳት ቢነሳ የሚከተሉት ሊከተሏቸው የሚገቡ
ቅደም ተከተሎች ናቸው፣

ከመንገዱ ይዉጡ

የመጀመሪያው እርምጃ ተሽከርካሪውን ከመንገድ ማውጣት እና መቆም ነው። ያንን ሲያደርጉ፣
• ክፍት በነ መንገድ፣ ከህንጻዎች፣ ዛፎች፣ ብሩሽ፣ ሌሎች ተሽከርካሪዎች ወይም ማንኛውም በእሳት
ሊቀጣጠል ከሚችል ነገር ርቀው ያቁሙ።
• ወደ አገልግሎት ጣቢያ እንዳይቆሙ!
• ለፖሊስ ችግርዎን እና ስፍራውን ለማሳወቅ የሞባይል ስልክ ካሎት፣ ይጠቀሙ

እሳቱን ከመሰራጨት ይከላከሉ

እሳቱን ለማጥፋት ከመሞከርዎ በፊት፣ እንደማይሰራጭ እርግጠኛ ይሁኑ።
• በሞተር እሳት ጊዜ፣ ሞተሩን በተቻልዎ ፍጥነት ያጥፉ። ግዴታ ካልነ በስተቀር ሽፋኑን አይክፈቱት።
የእሳት ማጥፊያውን በጭስ ማውጫው፣ራዲያተር ወይም ከተሽከርካሪው ከታች በኩል ይንፉ።
• በጭነት መኪና ወይም ተጎታች ላይ ባለ የጭነት እሳት፣ በሮችን ዝግ ያድርጉ፣ በተለይም የተጫነው ነገር
አደገኛ ነገሮችን የያዘ ከነ። የጭነት መኪናውን በሮች መክፈት ለእሳቱ ኦክሲጅን ይሰጠዋል እና የእሳቱን
መቀጣጠል ይጨምራል።
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እሳቱን ያጥፉ

እሳተ ለማጥፋት የምከተሉት ጥቂት መመሪያዎች ናቸው፣
• የእሳት ማጥፊያው እንዴት እንደሚሰራ ይወቁ። በማጥፊያው ላይ ያለቱን መመሪያዎች ከማስፈለጉ
በፊት ያጥኑ።
• ማጥፊያውን ሲጠቀሙ፣ ከእሳቱ በተቻሎት መጠን ይራቁ
• የእሳቱ ምንጭ ወይም መነሻ ላይ ያልሙ፣ ወደ ነበልባሎቹ አይደለም
• እራስዎን ወደ ንፋሱ አቅጣጫ ያስተካክሉ። ንፋሱ ማጥፊያው ላይ ያሉትን ይዘቶች ወደ እሳቱ
እንዲወስድ ያድርጉ ነበልባሉን ወደ እርስዎ ከሚያመጣ ይልቅ።
• የሚቃጠለው ነገር እስኪቀዘቅዝ ድረስ ይቀጥሉ። ጭስ ወይም ነበልባል አለመኖር ማለት እሳቱ ሙሉ
በሙሉ ጠፍቷል ወይም እንደገና አይነሳም ማለት አይደለም።
• እሳት ማጥፋት ያለብዎ የሚያደርጉትን የሚያውቁ እና አስተማማኝ ከነ ብቻ ነው።

ወደ መስመርዎ የሚመጣ ተሽከርካሪ

በመስመርዎ ወደእርስዎ የሚመጣ ተሽከርካሪ ካዩ ፣ ወደ ቀኝ ዳር ይያዙ፣ ፍጥነት ይቀንሱ፣ ጡሩንባ (ክላክስ)
ይንፉ እና መብራትዎችዎን ያብሩ። ተሽከርካሪው ወደለቀቀው መስመር አይመለሱ ምክንያቱም
አሽከርካሪው ስህተቱን ተረድቶ ወደ ተገቢው መስመሩ ሊመለስ ይችላል።
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በባቡርመንገዶች ማቋረጫ ላይ ቀስ ማለት

ለባቡሮች ከሁለቱም አቅጣጫ ይመልከቱ። ባቡር እየመጣ ከነ፣ ከተሽከርካሪው ይውጡ እና በባቡር
መንገዱ ላይ ወደ ባቡሩ አቅጣጫ ይሩጡ፣ ከግጭቱ ፍርስራሽ እንዳይመቱ።

በመንገዱ ላይ መሮጥ

ከመንገዱ ከሮጡ ወይም ከመንገዱ እንዲወጡ ከተገደዱ፣ እነዚህ ህጎች ህይወትዎን ሊያድኑ ይችላሉ፣
• እንዳይፈሩ
• ከነዳጅ መስጫው እግርዎን ያንሱ
• ፍሬኖቹን አይከርክሙ። በጥንቃቄ ፍሬን ይያዙ ካልነ እንዳይዙ።
• መሪውን በጥብቅ ይያዙ፣ ያልተለመደ መሪው ላይ የሚከሰት ውጥረት ከእጅዎ ሊጠመዝዘው ስለሚችል።
• ተሽከርካሪዎን ሙሉ በሙሉ ቁጥጥር ላይ እስኪያውሉ ድረስ ፣ (ፍጥነቱ ወደ በሰአት 15 ማይልስ ወይም
ከዚያ በታች ቀንሷል) እና ከኋላዎ እና ከጎንዎ ያለውን ትራፊክ ከመመልከትዎ በፊትወደ መንገዱ
ለመመለስ አይሞክሩ። ከዚያ ጎማዎችን ወደ መንገዱ አቅጣጫ በፍጥነት ይመልሱ። የመንገዱን መሃል
መስመሩን ወይም ወደ ሌላ መስመር (ሌይን) ላለመውሰድ ያረጋግጡ።

የሚንገጫግጭ መንገዶች

የሚያንገጫጌጩ መንገዶች ደልዳላ ያልነ መንገድ የተወሰነ ክፍል ነው ያም በላያቸው ላይ ሲነዱ ጎማዎችዎ
በሚያሰሙት ድምጽ የሚያነቃቃዎት ናቸው። የሚያንገጫግጩ መንገዶች ሊኖሩ የሚችሉ አደጋዎች እንደ
አደገኛ መስቀለኛ መንገዶች ወይም አንድ ሰው ወደመንገዱ ጠርዝ በጣም ተጠግቶ ሲነዳ ያለውን አይነት
ያስጠነቅቃል።

44

ጎማዎች

የጎማ ችግሮችን ይፈልጉ። ግድፈት ባላቸው ጎማዎች ማሽከርከር አደገኛ ነው። ይፈልጉ፣
• በጣ ያረጀ። በፊት ለፊት ጎማዎች ላይ በእያንዳንዱ ዋና መዘወር ላይ ቢያንስ 4/32-ኢንች ጥልቀት
ያለው ጥርስ ያስፈልጎታል። በሌሎች ጎማዎች ላይ 2/32-ኢንች ያስፈልግዎታል። በጥርሱ ወይም በጎን
ግድግዳው ላይ ምንም አይነት ጨርቅ ሊታይ አይገባም።
• መቆረጥ ወይም ሌላ ጉዳት
• የጥርስ መለያየት
• ሁለት ጎማዎች እርስ በርስ ወይም የተሽከርካሪውን ክፍሎች የሚነኩ
• የማይጣጣሙ የጎማ መጠኖች
• በተመሳሳይ አክሰል ላይ ራዲያል እና ባያዝፕላይ ጎማዎዎች አንድ ላይ ጥቅም ላይ መዋል
• የተቆረጠ ወይም የተሰነጠቀ የቫልቮላ ግንዶች
• በባስ የፊት ጎማዎች በድጋሚ መዘወር፣ ሽፋን፣ ወይም ጥርስ የተደረገላቸው ጎማዎች አይፈቀድም

የመዘውር እና የጠርዝ ችግሮች
•
•
•
•
•
•
•

ግድፈት ያለባቸው መዘውሮች ወይም ጠርዞች ግጭት ሊያስከትሉ ይችላሉ
የታጠፉ ወይም የተሰነጠቁ ጠርዞች ጎማ ግፊቱን እንዲያጣ ወይም እንዲላቀቅ ሊያደርጉ ይችላሉ
በመዘውር ብረቶች ዙሪያ ያለ ዝገት ብረቶቹ የላሉ መናቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ-መጥበቁን ያረጋግጡ
ጎማ ከተቀየረ በኋላ፣ ትንሽ ቆየት ብለው የብረቶቹን መጥበቅ በድጋሚ ያረጋግጡ
የወለቁ መያዣዎች፣ ስፔሰሮች፣ ቋሚዎች ወይም ማንጠልጠያዎች አደጋን ያመለክታሉ
የማይጣጣሙ፣ የታጠፉ ወይም የተሰነጠቁ የመቆለፊያ ቀለበቶች አደገኛ ናቸው
መዘውሮች ወይም ጠርዞች የብየዳ ጥገና የተደረገላቸው አስተማማኝ አይደሉም

መተንፈሶች

መተንፈስ ከመንገድ መውጣት ወደ ለስላሳ ትከሻ መውጣት እንደማለት ናቸው። ጎማዎ ከተነፈሰ፣
• ፍሬኖቹን አይያዙ
• መሪውን አጥብቀው ይያዙ
• ወደ ቀኝ የመታጠፍ ምልክትን ያሳዩ እና ተሽከርካሪውን ወደ ጫፍ ቀስ እያሉ ያስጠጉ
• ፍጥነት ይቀንሱ እና ከመንገዱ ለመውጣት አስተማማኝ መንገድ ይፈልጉ
• ተሽከርካሪው ሊቆም እስኪል ድረስ ይቆዩ

ሞተር ሲፈስ
•
•
•
•

የነዳጅ መርገጫውን ወደ ወለሉ ይጫኑ እና ወደታች አድርገው ይያዙ
በማስነሻው ላይ ቁልፉን ያዙሩ እና ለተወሰኑ አጭር የጊዜ ክፍተት እዚያው ያቆዩት (10-15 ሰከንዶች)
ሞተሩ ሲነሳ፣ የነዳጅ መርገጫውን ይልቀቁት
የነዳጅ መርገጫውን አይግፉት፣ ፍሳሹን ያባብሰዎል

45

የተበላሸ ተሽከርካሪ

• አራቱንም ጎማዎች ከተቻለ ከመንገዱ ያውጧቸው
• የፓርኪንግ መብራቶችን ወይም የአደጋ ጊዜ ቦግ እልም የሚሉ መብራቶችን ያብሩ እና፣ የሚገኝ ከነ፣
ነበልባሎችን ያዘጋጁ ፣ ብልጭ ድርግም የሚሉቀይ መብራቶችን ወይም የሚያንጸባርቁ ሶስት ማዕዘን
• የሬዲዩ አንቴናው ላይ ወይም የግራ በር መያዣው ላይ መሀረብ ወይም ነጭ ጨርቅ ይሰሩ እና/ወይም
ሽፋኑን ይክፈቱ

የቅድሚያ መንገድ

የቅድሚያ መንገዶችን ህጎች ይመራሉ፣ ነገር ግን እነዚህን ህጎች ከደህንነት አያስበልጡ። የቅድሚያ መንገድ
ማለት አንድተሽከርካሪ ወይም እግረኛ ህጋዊ በነ መልኩ በጎዳና ላይ ከሌላ ተሽከርካሪ ወይም እግረኛ
ቀድሞ መሄድ ማለት ነው። የቅድሚያ መብት ካሎት እና ሌሎች ቅድሚያ ከሰጥዎት ፣ወዲያው ይለፉ።
• በመስቀለኛ መንገዶች ላይ እርስዎ፣ የቁም ምልክቶችን፣ የቅድሚያ ስጥ ምልክቶች እና የትራፊክ
ምልክቶችን ማክበር አለብዎ
• እርስዎ ወደ መስቀለኛው መንገድ ከሌላ ተሽከርካሪ በኋላ ከገቡ፣ የቅድሚያ መብት መስጠት አለብዎ
• በመስቀለኛ መንገድ ላይ ወደ ግራ የሚታጠፉ ከነ ወይም ወደ እግረኛ መንገድ፣ የግል መንገድ፣ ወይም
መግቢያ የሚገቡ ከነ፣ ለሌሎች እግረኞች እና ተሽከርካሪዎች ከመታጠፍዎ በፊት ቅድሚያ ይስጡ።
• ከግል መንገድ ወይም መግቢያ ወደ ህዝብ መንገድ ወይም አውራጎዳና እየገቡ ከነ፣ መቆም እና ለሚመጡ
ተሽከርካሪዎች እና እግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለብዎ።
• የትራፊክ ለእርስዎ አረንጓዴ ቢያበራም እንኳን፣ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ላሉ እግረኞች እና
ተሽከርካሪዎች ሁሉ ጊዜ ቅድሚያ መስጠት አለብዎ። ቀይ መብራት የሚጥሱትን ይጠንቀቁ።
የተፈቀደላቸው የድንገተኛ አደጋ ተሽከርካሪዎች፣ እንደ ፖሊስ መኪኖች፣ አምቡላንሶች እና የእሳት አደጋ
መኪኖች፣ ምልክት ሲሰጡ፣ በድምጽ (ሳይረን) ወይም የእይታ (የሚበሩ አምፖሎች) የቅድሚያ መብት
አላቸው። ተሽከርካሪ ሲመጣ ከሰሙት ወይም ካዩት፣ ወዲያውኑ ወደ ዳር መውጣት እና መቆም፣ የድንገተኛ
ጊዜ ተሽከርካሪው እስኪያልፍ ድረስ ቆመው መጠበቅ አለብዎ። ማንኛውንም የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ
ለድንገተኛ አደጋ ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ ከ500 ጫማ ርቀት ውጭ እንዳይቀርቡ።
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የእግረኞች ቅድሚያ መብት

ሁሉም እግረኞች በገጠርም ነ በከተማ በመንገድ ማቋረጫዎች ላይ የቅድሚያ መብት አላቸው፣የትራፊክ
ባለሟሎች ወይም የትራፊክ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ትራፊኩን በሚቆጣጠሩበት ጊዜ ካልነ በስተቀር።
በእግረኛ ማቋረጫ ላይ ያሉ እግረኞች፣ ምልክት ያለውም ነ ምልክት የሌለው፣ የእግረኛ ማቋረጫው ቀይ
መብራት በርቶ ወይም ከትራፊክ ባለሟል ትእዛዝ ውጭ በእግረኛ ማቋረጫው ሲገቡ ካልነ በስተቀር
የቅድሚያ መብት አላቸው።

የእግረኛ ምልክቶች

በተወሰኑ ስራ በሚበዛባቸው መስቀለኛ መንገዶች፣ የእግረኛ ምልክቶች ከመደበኛ የትራፊክ ምልክቶች ጋር
አንድ ላይ ተቀላቅሎ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። አሽከርካሪዎች መደበኛ የትራፊክ ምልክቶችን ማክበር
አለባቸው። እግረኞች የይራመዱ እና እንዳይራመዱ ምልክቶችን ማክበር አለባቸው።

በእግረኛ ማቋረጫዎች ላይ ማቋረጥ

የተሽከርካሪ ሹፌር በእግረኛ ማቋረጫ ላይ የሚያቋርጥ እግረኛ የሚከተለውን ሲያደርግ ሙሉ በሙሉ መቆም
አለበት፣
• ተሽከርካሪው በሚጓዝበት መንገድ ግማሽ ላይ ከነ፣ ወይም
• በሌላኛው መንገድ ግማሽ ካለ አቅራቢያ መስመር በቅርበት መምጣት አደጋ ነው። እግረኛ እንዲያቋርጥ
ለመፍቀድ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ማንኛውም ተሽከርካሪ በማናቸውም ጊዜ ምልክት ባለው ወይም
በሌለው የእግረኛ ማቋረጫ እንዲቆም ሲደረግ፣ ከኋላ የሚመጣ ማንኛውም አሽከርካሪ የቆሙትን
ተሽከርካሪዎች መቅደም እና ማለፍ የለበትም። እግረኛ የመንገድ ጠርዙን ወይም ሌላ አስተማማኝ
ቦታውን ድንገት ላይለቁ ይችላሉ እና ወደ ተሽከርካሪው መንገድ ሊራመዱ ወይም ሊሮጡ ይችላሉ እና ያ
ለማቆም አስቸጋሪ ያደርገዋል።
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ከእግረኛ ማቋረጫ ውጪ ባሉ ስፍራዎች ማቋረጥ

ምንም እንኳን የሚመከር ባይንም፣ ከእግረኛ ማቋረጫ ውጭ በነ ቦታ እግረኛ መንገድ ከቋረጠ፣ ተሽከርካሪው
ለማንኛውም እግረኛ ቅድሚያ መስጠት አለበት። በእነዚህ ሁኔታዎች እግረኛው የቅድሚያ መብት የሌለው
ቢንም እንኳን፣ አሽከርካሪው በእነዚህ ሁኔታዎች ሁልጊዜ ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

በልዩ የእግረኛ ማቋረጫዎች ማቋረጥ

እግረኛው የእግረኛ ዋሻ ወይም ባናት መሻገሪያ ባለበት ቦታ ላይ መንገድ ካቋረጠ፣ እግረኛው ወደመንገዱ
ለሚመጡት ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል። እግረኛው የቅድሚያ መብት ባይኖረውም እንኳን፣
በመስቀለኛ መንገድ ላሉ እግረኞች አሽከርካሪው ሁልጊዜ ቅድሚያ የመስጠት ሃላፊነት አለበት።

አጠገብ ላጠገብ ባሉ መስቀለኛ መንገድ ማቋረጥ

አጠገብ ላጠገብ ባሉ መስቀለኛ መንገዶች መካከል፣ የትራፊክ የመቆጣጠሪያ ምክልክት በስራ ላይ ያለበት
ቦታ፣ እግረኛ መንገዱን ማቋረጥ የሚችለው ምልክት በተደረገበት የእግረኛ ማቋረጫ ብቻ ወይም መንገዱን
እየተቃረበ ላለ ተሽከርካሪ ካሳለፈ በኋላ ነው።

የአካል ጉድለት ያለባቸው ግለሰቦች

አሽከርካሪ መስማት የተሰናቸው ሰዎችን፣ ወይም የአካል ጉዳት ያለባቸው ዱላ፣ ክራንች፣ መራመጃ፣ የሚመራ
ውሻ/አገልጋይ እንስሶች፣ ዊልቼይር፣ በሞተር የሚሰሩ ስኩተር የሚጠቀሙ እግረኞችን በተለይ ሁኔታ በንቃት
ሊከታተል እና ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል።
እነዚህ ሰዎች የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን የመለየት ችግር ሊኖርባቸው ይችላል እና መንገዱን ለማቋረጥ
ተጨማሪ ጊዜ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። አሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል እና ህጻናት
ወይም በጉልህ ሁኔታ ግራ የተጋቡ ወይም ችሎታ ያጡ ግለሰቦች ጋር ሲቃረቡ ለመቆም ዝግጁ መን
አለባቸው።
የትምህርት ቤት ማቋረጫዎችን ለማስጠንቀቅ ባለአምስት ጎን ምልክት ጥቅም ላይ ይውላል። የአልማዝ ቅርጽ
ያለው ምልክቶች የእግረኛ ማቋረጫዎች መኖራቸውን ያስጠነቅቃል።

መንገዱን ከሌሎች ጋር መጋራት

የትራፊክ ህጎች እና የመንገድ መመሪያዎች ዋነኛ አላማ ብዙ፣ የመንገድ ተጠቃሚዎችን፣ የሞተር
ተሽከርካሪዎችን፣ ባይስክሎችን እና እግረኞች መንገዱን በእኩልነት እና በፍትሀዊነት ሁሉ ጊዜ እንዲጋሩ
ማስቻል ነው። የመንገድ ደህንነት መንገድን ከሌሎች ጋር መጋራትን መሰረት ያደረገ ነው።

መንገዱን ከከባድ ተሽከርካሪዎች ጋር መጋራት
ተጣጣፊነት

የጭነት መኪናዎች በዋናነት ብዙ ምርቶችን ወደ ገጠር ከተሞች እና ወደ ከተሞች ለማጓጓዝ ታስበው የተሰሩ
ናቸው ፣ እንደ መኪኖች ተጣጣፊ ነው የተሰሩ አይደሉም። የጭነት መኪኖች ረዘም ያሉ የማቆሚያ እና
የፍጥነት ርቀቶች አላቸው፣ ሰፋ ያለ የመታጠፊያ ሬዲየስ፣ እና የበለጠ ይከብዳሉ። በባለብዙ ረድፍ አውራ
ጎዳናዎች ላይ ፣ ትራክተር-ተጎታች አጠቃላይ በአውራጎዳና ላይ እና ውጭ ያለውን የትራፊክ ፍሰትን ለማገዝ
በመሀለኛው ረድፍ ላይ ይቆያሉ። በመሀለኛ ረድፍ ላይ መቆየት የጭነት መኪናው አሽከርካሪ የአደገኛ
ሁኔታን ወይም ግጭት ለማስቀረት ረድፎችን የመቀያየር እድሎቹን ይጨምርለታል።
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ማለፍ

የጭነት መኪናን በሚያልፉበት ጊዜ፣ በመጀመሪያ ወደ ፊትዎ እና ወደ ኋላዎ ይመልከቱ፣ እና ነጻ ከነ እና
እርስዎም በህጋዊ የማለፊያ ስፍራ ላይ ከኑ ብቻ ወደ ማለፊያው ረድፍ ይሂዱ። የፊት መብራቶችዎን ብልጭ
ድርግም በማድረግ፣ በተለይም በምሽት ወቅት የጭነት መኪና ተሽከርካሪውን እያለፉ መኑን እንዲያውቅ
ያድርጉ። አሽከርካሪው የረድፉን ጥግ ራቅ ብሎ ይዞ በመቆየት ለእርስዎ ቀላል ያደርግልዎታል። ደረጃ ባለው
አውራ ጎዳና፣ የጭነት መኪናን ለማለፍ ከሦስት እስከ አምስት ሰከንዶች ብቻ ይወስዳል። ደረጃው ዝቅ ባለ ፣
የጭነት መኪናው ፍጥነት በፍጥነት እንዲሄድ ያደርገዋል ፣ ስለዚህ እርስዎ ፍጥነትዎን መጨመር ሊኖርብዎ
ይችል ይናል። በተቻለ ፍጥነት ማለፍዎን ይሙሉ ፣ እና ከሌላው ተሽከርካሪ ጎን አይቆዩ። ካለፉ በኋላ
አሽከርካሪው መብራቶቹን ብልጭ ድርግም ካደረገብዎ፣ ወደ ውስጥ ለመግባት ነጻ የመን ምልክት ሊን
ይችላል።
በኋላ መመልከቻ መስታወት የጭነት መኪናውን የፊት ለፊት ክፍል ማየት ሲችሉ ብቻ ተመልሰው ይግቡ።
የጭነት መኪናውን ካለፉት በኋላ፣ ፍጥነትዎን ይጠብቁ። ብዙ የአውቶ/ የጭነት መኪና ግጭቶች
የሚከሰቱት አውቶ መኪኖች ከጭነት መኪና ፊት ፈጣን የረድፍ ለውጥ በማድረግ እና ፣ ከዚያ በትራፊክ
መጨናነቅ ምክንያት በድንገት ፍጥነት በመቀነስ ወይም በመቆም፣ ለጭነት ተሽከርካሪው ሹፌር አስተማማኝ
ቦታ እንዲስተካከል ጊዜ ባለመፍቀድ የሚከሰቱ ናቸው።

የጭነት መኪናን መከተል

የጭነት መኪናን እየተከተሉ ከነ ፣ ከ“ጥቁር ነጥቦቹ” ይውጡ፣ እስከ 20 ጫማ ድረስ በመኪናው ፊት
ለፊት፣ በማናቸውም የትራክተር ተጎታች ጎን፣ በተለይም በመኪናው ጎኖች በኩል፣ እና እስከ 200 ጫማ
በኋላው በኩል።
በጭነት መኪናው ኋላ በኩል እና በቀኝ በኩል ያለውን ተጎታች ቅርብ ነው ይቆዩ። የጭነት መኪና
አሽከርካሪው በጎን መስተዋቶች ውስጥ እንዲያየው በሚችል ሁኔታ ተሽከርካሪዎን ቦታ ያስይዙ ፣ ከዚያ የፊት
መንገዱ ጥሩ እይታ ይኖረዎታል እና የየጭነት መኪና አሽከርካሪው ለመቆም ወይም ለመታጠፍ በርካታ
ማስጠንቀቂያ ሊሰጥዎ ይችላል። እርስዎ ምላሽ ለመስጠት እና በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቆም ብዙ ጊዜ
ይኖረዎታል። በምሽት የጭነት መኪናን ሲከተሉ፣ ሁልጊዜ የግማባር መብራቶችዎን ይቀንሱ። ከኋላ ካለ
ተሽከርካሪ ብሩህ መብራቶች የጭነት ተሽከርካሪውን ሹፌር እይታ ሊከለክለው ይችላል የጭነት መኪናው
ትልቅ የጎን መስተዋቶች ጋር ሲንጸባረቁ። በተሻሻለ ደረጃ ላይ ከጭነት መኪና ኋላ ላይ እንዲቆሙ ከተገደዱ፣
ከፊት ለፊትዎ ቦታ ይተው የጭነት መኪናው መንቀሳቀስ ሲጀምር ወደ ኋላ በትንሹ ሊንቀሳቀስ ከቻለ።
በተጨማሪ፣ በረድፍዎ ላይ ግራውን ይያዙ አሽከርካሪው ከጭነት መኪናው ኋላመቆምዎን ማየት እንዲችል።
የጭነት መኪናውን መስታወቶች ማየት ካልቻሉ፣ የጭነት መኪናው አሽከርካሪ ሊያይዎ አይችልም!

በስፍራ-የለም/ጎን ስፍራዎች-የለም በሚለው ላይ አይሁኑ

የጭነት መኪኖች እና ባሶች በሁለቱም ጎኖች ላይ የማይታዩ ስፍራዎች አሏቸው። በጎን የማሳያ መስታወት
የአሽከርካሪውን ፊት ማየት ካልቻሉ፣እሱ ወይም እሷ እርሶን ሊያዩ አይችሉም። የጭነት መኪናው ረድፎችን
ከቀያየረ፣ ችግር ላይ ሊኑ ይችላሉ።

ከኋላ ስፍራዎች-የለም፣ በቅርብ መከተልን ይከላከሉ። ከመኪኖች በተቃራኒ፣ የጭነት መኪኖች እና

ባሶች ከኋላቸው በቀጥታ ትልቅ ስፍራ የሌላቸው ናቸው። የጭነት መኪናው ወይም የባሱ አሽከርካሪ በዚያ
ቦታ ላይ የእርስዎን መኪና ማየት አይችልም። የጭነት መኪናው ወይም ባሱ በድንገት ፍሬን ቢይዙ፣ እርስዎ
የሚሄዱበት ምንም ቦታ የሎትም።
49

ከፊት ስፍራዎች-የለም፣ የጭነት መኪናን ወይም ባስ ካለፉ በኋላ በፊትለፊት በኩል ወዲያዉኑ

አያቋርጡ። የጭነት መኪና እና የባስ አሽከርካሪዎች እንደ መኪኖች ለመቆም ሁለት እጥፍ ጊዜ እና ቦታ
ያስፈልጋቸዋል። በኋላ መመልከቻ መስታወትዎ የጭነት መኪናውን የፊት ክፍል ሙሉውን መመልከት
አለብዎ በፊት በኩል ለመግባት፣ እና ከዚያ በኋላ ፍጥነት እንዳይቀንሱ።

ወደኋላ መሄጃ ስፍራዎች-የለም፣ ወደኋላ የሚሄድ የጭነት መኪናን ፈጽሞ እንዳያቋርጡ። በየአመቱ

በመቶዎች የሚቆጠሩ ሞተረኞች ወደኋላ የሚሄዱ የጭነት መኪኖችን ችላ በማለታቸው ምክንያት ይገደላሉ
ወይም ይጎዳሉ። የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች የኋላ መመልከቻ መስታወት የላቸውም እና ከኋላ በኩል
ሲያቋርጧቸው እርስዎን ላያዩዎ ይችላሉ።

የጭነት መኪና የማቆሚያ ርቀት

የጭነት መኪኖች ለመቆም ረጅም ጊዜ ይወስድባቸዋል። በሰዓት 60 ማይልስ የሚጓዝ በ366 ጫማ ላይ
ማቆም ይችላል። ተመሳሳይ ፍጥነት የሚጓዝ የጭነት መኪና ለመቆም ከ400 ጫማ በላይ ርቀት
ይወስድበታል።

የቀኝ እና የግራ መታጠፊያዎች

የጭነት መኪናን የፍሬቻ ምልክቶችን በጥንቃቄ ይመልከቱ። በነሱ እና በጠርዙ መካከል ተጨምቀው ያሉትን
መኪኖች ማየት አይችሉም። የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ በሰፊው ይዞራሉ
ምክንያቱም የጭነት መኪናው የኋላ ክፍል ወይም የትራክተሩ ወይም ተጎታቹ የኋላ ክፍል ኮርናውን ወይም
ሌላ ያለ መሰናክልን ማለፍ ስላለበት። አንዳንድ ጊዜ፣ ኮርናዎችን ነጻ ለመን ከሌላ ረድፎች ላይ ያሉትን
ቦታዎች ይጠቀማሉ። ግጭትን ለመከላከል፣ የማዞር ድርጊቱ እስኪያልቅ ድረስ አይለፉ።

መጥፎ የአየር ሁኔታ

በዝናብ ወይም በበረዶ በከባድ የጭነት መኪናን መከተል ወይም ማለፍ (ወይም በዚሁ መኪና መታለፍ)
የእይታ ችግሮችን ይፈጥራል። ከጭነት መኪና እና ተጎታች ጎማዎች መረጨት እይታን ወደ ዜሮ የሚጠጋ
ያክል ይቀንሰዋል። በእርጥብ የአየር ሁኔታ ሲያሽከረክሩ፣የተሽከርካሪዎ የግምባር መስታወት መጥረጊያዎች
የሚሰሩ መኑን እና በማጠቢያ ታንኩ ላይ በቂ ውሀ መኖሩን ያረጋግጡ። የግምባር መብራቶችዎ
መብራታቸውን እርግጠኛ ይሁኑ።
የጭነት መኪና አካባቢ ሲያሽከረክሩ የሚሳሳትዋቸው የተለመዱ ስህተቶች፣
• የመውጫ ወይም የመታጠፊያ መንገድዎ ላይ ለመድረስ በእንቅስቃሴ ላይ ያለን ወይም በአውራጎዳና
ላይ ያለን የጭነት መኪና አያቋርጡ። ከጭነት መኪና ፊት ክፍት ቦታ ላይ ማቋረጥ የጭነት
መኪናውን አሽከርካሪ የደህንነት ጥንቃቄ ቦታን ያስወግዳል። ፍጥነት ለመቀነስ ጊዜ ይውሰዱ እና
ከጭነት መኪና ኋላ ይውጡ-ይህ ጥቂት ሰከንዶችን ብቻ ይወስዳል።
• ሲያልፉ በጭነት መኪና ጎን አይቆዩ ። ሁሉጊዜ የትራክተር ተጎታችን ሙሉ በሙሉ ይለፉ እና በግራ
ጎን ላይ ይሁኑ። ማንኛውንም ተሽከርካሪ ሲቀድሙ ብዙ ከቆዩ፣ የእርሶ ቦታ ለባለጭነት መኪናው
ከፊት ባለው መንገድ ላይ እንቅፋት መኖሩን ካየ የመሸሽ ተግባሮችን ማድረግ እንዳይችል
ያደርገዋል።
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• በቅርብ ርቀት መከታተል ወይም ጭራውን መከተል። የጭነት መኪናን ወይም መኪናን ጭራ
መከተል አደገኛ ነው ምክንያቱም የራስዎን የደህንነት ስፍራ ይወስዳሉ ከፊት ለፊትዎ ያለው
ተሽከርካሪ ወዲያው ካቆመ። የጭነት መኪናን ሲከተሉ፣ የጭነት መኪናውን አሽከርካሪ በውጭ
መስታወቶቹ ማየት ካልቻሉ፣ የጭነትመኪናው አሽከርካሪ እርስዎን ሊያይበት የሚችልበት ምንም
መንገድ የለም። የሚከተሉት ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ያለ ነገርን ከገጨ፣ የእርስዎን መኪና ፊት ለፊት
ክፍል ከመምታቱ በፊት ምላሽ መስጠት የሚችሉበት ምንም ጊዜ የሎትም።
• የሚመጣ የትራክተር ተጎታች መጠን እና ፍጥነት በፍጹም አሳንሰው አይገምቱ።
ትልቅ መጠን ስላለው፣ የትራክተር ተጎታች ከሚጓዝበት ፍጥነት ባነሰ ቀስ ብሎ የሚሄድ ይመስላል።
ብዙ ቁጥር ያላቸው የመኪና-የጭነት መኪና ግጭቶች የሚፈጠሩት በመስቀለኛ መንገድ ላይ ነው
ምክንያቱም የመኪናው አሽከርካሪ የጭነት መኪናው ምን ያክል ቅርብ እንደነ ወይም በፍጥነት
እየመጣ እንደነ ስለማይረዳ ነው።

ለትምህርት ቤት ተሽከርካሪዎች መቆም

የትምህርት ቤት ተሽከርካሪ እየቆመ ሲን ወይም መንገድ ላይ ከቆመ፣ የሚቀያየረውን ቦግ እልም የሚለውን
ቀይ መብራት እያሳየ ከነ፣ ሁልም ተሽከርካሪዎች ከትምህርት ቤቱ ተሽከርካሪ የኋላ የፊት ለፊት ቢያንስ 20
ጫማ ላይ መቆም አለባቸው። የሚቀያየሩት ቦግ እልም የሚሉ መብራቶች ሳይጠፉ ማንም ሊሄድ
አይችልም። አሽከርካሪዎች ቦግ እልም የሚሉ መብራቶቹ ከጠፉ በኋላ በጥንቃቄ መሄድ አለባቸው።
የሌሎች ተሽከርካሪዎች ሹፌሮች በተካፈለ አውራጎዳና ላይ ከኑ እና የትምህርት ቤት ተሽከርካሪው በተካፈው
መንገድ በሌላኛው ጎን ከነ መቆም አይጠበቅባቸውም።

መንገዱን ከባለሞተረኞች ጋር መጋራት

የሁሉም ገዳይ የሞተርሳይክል ግጭቶች ግማሹን ያክል ከመኪኖች ጋር የተያያዘ ነው። ከሞተርሳይክሎች ጋር
ሲጋጩ፣ አሽከርካሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ሞተርሳይክሉን እንዳላዩ ይናገራሉ። የመኪና አሽከርካሪዎች
ለሞተርሳይክሎች ንቁ መን አለባቸው፣ ምክንያቱም መጠናቸው ለማየት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል።
ሞተርሳይክል እያቋረጠዎ አለመኑን እርግጠኛ ለመን ሁልጊዜ ንቁ ይሁኑ እና የማይታየው የመኪናውን ክፍል
በየጊዜው ይመልከቱ። በመስቀለኛ መንገድ ላይ ሲዞሩ እና ከመንገድ ዳር ወይም መግቢያ በር ሲነሱ በተለይ
ለሞተርሳይክሎች ንቁ መን አለብዎ። ሞተርሳይክል ሙሉውን መስመር የመጠቀም መብት አለው።
ሞተርሳይክል በጣም ተጣጣፊ በመኑ፣ አሽከርካሪው እንቅፋቶችን ለመሸሽ በመስመሮች መካከል ካንዱ
አቅጣጫ ወደሌላ ሊጓዝ ይችላል። ሲያቋርጡ ለሞተር ሳይክሉ በቂ ቦታ ይተው እና በተመሳሳይ መስመር
ላይ ያለን ሞተር ሳይክል መቅደም እና ማቋረጥ ህግን የሚጻረር መኑን ያስታውሱ። ሞተርሳይክል ሲከተሉ
የተለየ ጥንቃቄ ያድርጉ። በሁሉም ጊዜያቶች አስተማማኝ የነ የመከተያ ርቀት ይጠብቁ፣ ምክንያቱም
ሞተርሳይክል ከመኪኖች በሚፈጥን መልኩ መቆም ይችላል።
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መንገዱን ከባይስክሎች ጋር መጋራት
የባይስክል የቅድሚያ መብት

ባይስክሎች በColumbia ግዛት እንደተሽከርካሪዎች ይቆጠራሉ። ባለባይስክሎች እንደ የሞተር ተሽከርካሪ
መብቶች እና ግዴታዎች አላቸው። ሞተረኞች በመስቀለኛ መንገድ ላይ ሲያቋርጡ እና ሲዞሩ ቅድሚያ ለባለ
ባይስክሎች መስጠት አለባቸው። አብዛኛው ባይስክሎች ፍሬቻዎች የላቸውም እና አሽከርካሪዎቻቸው
እቅዳቸውን ለእርስዎ ለማሳወቅ የእጅ እና የጡንቻ ምልክቶችን ይጠቀማሉ።

ባለሳይክልን መከተል

ባለሳይክል ጋር ሲቃረቡ፣ ፍጥነት ይቀንሱ። ጡሩንባዎን (ክላክስዎን) ከመጠቀም ይቆጠቡ። ባለባይስክሎች
አብዛኛውን ጊዜ የተቃረበ ተሽከርካሪን መስማት ይችላሉ እና ጮክ ያለ ድምጾች የባይክስክል አሽከርካሪን
ሊያስደነግጥ እና፣ ግጭት ሊያስከትል ይችላል።
ባይስክልን በቅርበት አይከተሉ። ባይስክሎች በፍጥነት ሊቆሙ እና ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ እና ባይስክል አደገኛ
መንገድን ለመሸሽ ሊጠመዘዝ ወይም ፍጥነት ሊጨምር ይችላል። ወጣት ባለ ባይስክሎች በተለይ፣
አስገራሚ የአቅጣጫ ለውጥ የማድረግ እድል አላቸው።
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ባለ ባይስክልን ማቋረጥ

ባለሳይክልን ሲያቋርጡ፣ አስተማማኝ እስኪን ይጠብቁ እና በቂ ስፍራ መኖሩ (ባብዛኛው ጊዜ
ከተሽከርካሪዎ ጎን በኩል ሶስት ጫማ ያክል) እና በኋላ መመልከቻ መስታወትዎ ላይ ባለሳይክሉን በግልጽ
ሲያዩት ወደረድፍዎ ይመለሱ። አሽከርካሪውን ለማስጠንቀቅ ጡሩንባዎን (ክላክስ) አይጠቀሙ።
በአስተማማኝ ሁኔታ ማለፍ ካልቻሉ፣ ፍጥነትዎን ይቀንሱ፣ ባይስክሉን ይከተሉ እና ለማለፍ አስተማማኝ
እድል እስኪያገኙ ይጠብቁ። ባይስክል በተቻለ መልኩ በመንገዱ ቀኝ ጎን ጋር ተቀራርቦ መሽከርከር አለበት።
ነገር ግን፣ ሳይክለኞች የመታጠፊያ ረድፎችን መጠቀም ይጠበቅባቸዋል። ሲታጠፉ ከባይስክል ትራፊክ ጋር
በአስተማማኝ መልኩ ይቀላቀሉ። በባይስክል ትራፊክ መንገድ ላይ ወደ ቀኝ መታጠፍ የለብዎትም። ልምድ
ላለው ሳይክለኛ በሰዓት 20-30 ፍጥነት ላይ መድረስ ቀላል ነው እና ካሰቡት በላይ ቅርብ ነው።
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መንገዱን ከመንገድመኪኖች ጋር መጋራት

የመንገድ መኪኖች በህዝብ መንገዶች በተወሰኑ መንገዶች ላይ የሚጓዙ የመንገደኛ ተሽከርካሪዎች ናቸው።
ተሽከርካሪዎቹ በድብልቅ ትራፊክ እና/ወይም የተለየ መንገድ ላይ መንቀሳቀስ ይችላሉ። በተለምዶ፣ እንደ ባስ
ተመሳሳይ መጠን ያለው፣ የመንገድ መኪና ብዙ ተሳፋሪዎችን ይይዛል እና በሰዓት ከ25 እስከ 35 ማይሎች
ባማካይ ይጓዛል። የመንገድ መኪና የማሽከርከር ፍጥነቶች ከባሶች ጋር ተመሳሳይ ነው፣ የተለጠፈውን
የፍጥነት ወሰን አለማለፍ እና ከትራፊክ ፍሰቱ ጋር መጓዝ ነው። አሽከርካሪዎች የትራፊክ ምልክቶችን መከተል
አለባቸው እና የሚንቀሳቀሡ የመንገድመኪኖችን መጠንቀቅ አለባቸው።

የመንገድ መኪናን ማለፍ

የቆመ የመንገድመኪናን ሲያልፉ ተጨማሪ ጥንቃቄ ያድርጉ ምክንያቱም መንገደኞች እየገቡ ወይም እየወረዱ
ሊን ይችላል። የቆመ የመንገድመኪናን በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲያልፉ፣ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ፣
አስተማማኝ እስኪን ይጠብቁ፣ ከዚያ ወደ የመንገድመኪናው ግራ ጎን ይለፉ።

በመንገድመኪና መስመር ላይ ማቆም

በመንገድ መኪና የመሚሪያ ቦታ ወይም በመንገድ መኪና ማቆሚያ ቦታ አጠገብ ተሽከርካሪን ማቆም ወይም
ለጊዜው ማቆምን ይከለክላል። ይህን ህግ የጣሰ ተሽከርካሪ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል እና ከዚያ እንዲነሳ
ይደረጋል።
በመንገደኛ መኪና መንገድ ላይ መኪና ሲያቆሙ፣
• በዱካዎች ላይ አያቁሙ
• ተሽከርካሪዎን በወጥ ነጭ መስመር ውስጥ መካካል ያቁሙ
• የተሽከርካሪዎን በር ሲከፍቱ የሚመጣ የመንገደኛ መኪና አለመኖሩን ያረጋግጡ
• ደርቦ ማቆም ህገወጥ ነው
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የማሽከርከር ህጎች
ቀኝዎን ይያዙ

ተሽከርካሪዎ ሌላ ተሽከርካሪን ወይም ሳይክልን ቀድሞ ሊያልፍ ካልነ በስተቀር ወይም ወደ ግራ ሊታጠፉ
ካልነ በስተቀር፣ ቀኝዎን መያዝ አለብዎ። በባለሁለት ረድፍ መንገድ ላይ ወይም በሌላ ጠባብ አውራጎዳና
ላይ፣እርስዎ ለሚመጣው ተሽከርካሪ የተጠረገውን መንገድ አንድ ግማሽ ወይም የተሻሻለውን መንገድ የተወሰነ
ክፍል ሊሰጥዋቸው ይገባል።

ምልክት መስጠት

ከመታጠፍዎ ቢያንስ 100 ጫማ በፊት የመታጠፊያ ምልክት፣ የክንድ ወይም የእጅ ምልክት፣ ወይም
ሁለቱንም፣ያለማቋረጥ መጠቀም አለብዎ። በከፍተኛ ፍጥነት ሲያሽከረክሩ ደግሞ ምልክቱን በጣም ለረጅም
ርቀት እና ረጅም ጊዜ መስጠት አለቦት። ይህ በተለይ በሁሉም አውራጎዳናዎች ላይ ረድፎችን ሲቀይሩ
አስፈላጊ ነው። መስቀለኛ መንገድን አልፈው ሲታጠፉ፣ መስቀለኛ መንገዱ ውስጥ አንድ ጊዜ ምልክት
ያድርጉ።

ማለፍ

በግራ ማለፍ ተመራጭ ነው። ነገር ግን፣ በColumbia ግዛት፣በባለ አንድ መንገዶች ላይ፣ ከአንድ መኪና
በላይ ለማሽከርከር ቦታ እስካለ ድረስ፣ በግራ ወይም በቀኝ መንገድ ማለፍ ህጋዊ ነው። በተጨማሪ አራት
ወይም ከዚያ በላይ ረድፍ ያላቸው አውራጎዳናዎች ላይ በማንኛውም ግራ ወይም ቀኝ ጎን ላይ መቅደም ህጋዊ
ነው።

በባለ ሁለት ረድፍ አውራጎዳናዎች ላይ መቅደም የማይችሉባቸው ሁኔታዎች

መቅደም የለቦትም፣
• በመንገዱ መካከል ላይ ያለው ቢጫ ወጥ መስመሩ በእርስዎ ጎን ከነ
• ሁለት ወጥ ቢጫ መስመሮች ካሉ
• መቅደም የሌሎች አሽከርካሪዎን አስተማማኝ እንቅስቃሴ ላይ ጣልቃ የሚገባ ከነ
• የኮረብታማ መንገድ ጫፍ ላይ ሲቃረቡ ወይም በመታጠፊያ ላይ ሲቃረቡ እና በቂ የነ ግልጽ እይታ
ከሌለ
• መስቀለኛ መንገድ 100 ጫማ ውስጥ ወይም ሲያቋርጡ
• በባቡር መንገድ ማቋረጫ መንገድ 100 ጫማ ውስጥ ወይም ሲያቋርጡ
• ማንኛውንም ድልድይ፣ የባቡር ድልድይ ወይም ዋሻ 100 ጫማ ላይ ርቀት ላይ ሲቃረቡ ወይም በዚያ
ውስጥ ነው እይታዎ ሲጋረድ
• በአውራ ጎዳናው በማናቸውም ጥግ ላይ በቀኝ ወይም በግራ
• ሌሎች ተሽከርካሪዎ ቀድመዎ ሲያልፉ፣ ፍጥነትዎን መጨመር የለቦትም
• “መቅደም የተከለከለበት መንገድ” መጨረሻ ማለት መቅደም አስተማማኝ ነው ማለት አይደለም፣
አስተማማኝ ሲን ብቻ ማለፍ ህጋዊ ነው ማለት ነው
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በባለሁለት ረድፍ አውራጎዳና ላይ መቅደም እና ማለፍ

በባለሁለት ረድፍ አውራጎዳና ላይ ማንኛውንም ተሽከርካሪ ሲቀድሙ፣ በግራ ይቅደሙ። የመሀል መስመሩን
ከማቋረጥዎ በፊት፣ ለመቅደም ጊዜ ያሎት መኑን እርግጠኛ ይሁኑ እና በተቃራኒው አቅጣጫ የሚመጣ
ተሽከርካሪ ሳይደርስብዎ በፊት እና መቅደም የተከለከለበት ቦታ ከመድረስዎ በፊት ወደ ቀኝ ረድፍ ይመለሱ።
ሲያልፉ፣የሚመጣ ተሽከርካሪ ሳይደርስብዎ በፊት መቅደም እንደማይችሉ ካወቁ፣ ፍጥነት ይቀንሱ እና
ሊቀድሙት ባሰቡት ተሽከርካሪ ጀርባ ላይ ወደላው ረድፍ ይመለሱ። በሚገቡበት ረድፍ ተወስነው የግራ
ወይም የቀኝ ፍሬቻዎን ያብሩ፣ከኋላዎ ያለውን እና ከፊትዎ ያለውን ተሽከርካሪ ማድረግ የፈለጉትን
ለማሳወቅ። ተሽከርካሪን ሲያልፉ፣ ያለፉትን ተሽከርካሪ ሁለቱምም የግምባር መብራቶች በኋላ መመልከቻ
መስታወትዎ ላይ ማየት ሲችሉ ወደ ቀኝ ረድፍ ይመለሱ። ባለሳያክልን ሲያልፉ፣ ቢያንስ ሶስት ጫማ ክፍት
ቦታ ይፍቀዱ። ባለሳይክልን ሲያልፉ ጡሩምባዎን (ክላክስ) አይጠቀሙ።
የሚታለፈውን መኪና እያሽከረከሩ ከነ፣ ለሚያልፈው ተሽከርካሪ በማስበለጥ መንገድ ወደ ቀኝ መንገድ
ይስጡ። ማለፍዎን እስኪያጠናቅቁ ድረስ ፍጥነትዎን አይጨምሩ። በቀኝ በኩል ማለፍ ያለብዎ የሚቀድሙት
ተሽከርካሪ ወደ ግራ እየታጠፈ ወይም ሊታጠፍ ከነ ብቻ ነው። ነገርግን፣ በተጓዙበት የመንገድ ክፍል ላይ
መቆየት አለብዎ።
ሌላ ተሽከርካሪን ለማለፍ በመንገዱ ጥግ ላይ ማሽከርከር አይችሉም።

ምልክት ባላቸው ረድፍ ላይ በመንገዶች ማሽከርከር

ረድፉ ላይ መቆየት አለብዎ
በከፊል ባንድ ረድፍ በከፊል በሌላ ረድፍ ላይ ማሽከርከር አይችሉም
ባስተማማኝ መልኩ ማከናወን ካልቻሉ በስተቀር ካንዱ ረድፍ ወደ ሌላ መሄድ አይችሉም
ረድፍ ከመቀየርዎ 300 ጫማ በፊት ረድፍ የመቀየር እቅድዎን በምልክት ማሳየት አለብዎ። ከፊትዎ እና
ከኋላዎ ያሉ አሽከርካሪዎች ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ለማስቻል ከዚያ ቀድም ብለው ምልክቱን
ቢሰጡ ተመራጭ ነው።
• ሁለትወይም ከዚያ በላይ ረድፎች ባለው አውራጎዳና ላይ ከትራፊክ ፍሰቱ ቀስ ብለው እያሽከረከሩ ከነ፣
ወደ ቀኝ ረድፉ መሄድ እና እዚያ መቆየት አለብዎ።
• በእርስዎ ጥግ የቆመ ተሽከርካሪ ካዩ ፣ ፍጥነትዎን መቀነስ እና በግራዎ ባለው ረድፍ ወይም ሌላ ካለ
ቀጥሎ ወዳለው ረድፍ መሄድ አለብዎ።

•
•
•
•
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መታጠፊያዎች
ወደ ቀኝ መታጠፍ

•
•
•
•
•
•
•

ከመታጠፊያው እጅግ ቀድም ብለው፣ በቀኝዎ ወዳለው ረድፍ ርቀው ይሂዱ።
ቢያንስ ለ100 ጫማ ርቀት ያክል ለእቅድዎ ምልክት ይስጡ
በእግረኛ ማቋረጫ ላይ ላሉ ሰዎች ቅድሚያ ይስጡ
ወደ ቀኝ እየታጠፉ ያሉ አሽከርካሪዎችን በንቃት ይከታተሉ
በእርስዎ እና በመንገዱ ጎን መካከል የሚጓዙን ባለሳይክሎች ቅድሚያ ይስጡ።
መንገድዎን እየቀጠሉ ወደቀኝ ረድፍ ይታጠፉ
ቀይ መብራት ላይ ህጋዊ የነ አዟዟር ሲዞሩ፣ መስቀለኛ መንገዱ ጋር ሳይደርሱ በፊት ከእግረኛ
ማቋረጫው በፊት ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ።

ወደግራ መዞር

ከመዞርዎ በደምብ ቀደም ብለው በጎዳናዎ የግራ መስመሩን ይያዙ።
ቢያንስ ለ100 ጫማ ርቀት ያክል ለእቅድዎ ምልክት ይስጡ
ለሚመጡት ተሽከርካሪዎች ባይስክሎችን ጨምሮ ቅድሚያ ይስጡ
በእግረኛ ማቋረጫ ላይ ላሉ ሰዎች ቅድሚያ ይስጡ
የሚመጡትን ተሽከርካሪዎች ነጻ መናቸውን እየጠበቁ መስቀለኛ መንገዱን አይዝጉ
በሚሄዱበት መንገድ ወደ ግራ መስመሩ ይዙሩ
ኮርነሩን ወይም መታጠፊያውን በሰፊው እንዳያቋርጡ አለበለዚያ የሚሄዱበትን መንገድ የቀኝ መስመር
ውስጥ ይገባሉ
• በColumbia ግዛት በቀይ መብራት ወደግራ መታጠፍ ክልክል ነው
•
•
•
•
•
•
•

የግምባር መብራቶችን መጠቀም
አጭር መብራቶች

የዝናብ መጥረጊያዎችን ሲያበሩ ሁሉ ጊዜ የግምባርመብራቶችን ያብሩ። ሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር ሲቃረቡ
ወይም በቅርበት ሲከተሉ አጭር መብራቶችን ይጠቀሙ። የመንገድ መብራቶች ላይ እና በጭጋግ ጊዜ አጭር
መብራቶችን መጠቀም ያስፈልጋል።
• የግምባር መብራቶችን ጸሀይ ከጠለቀች ከግማሽ ሰዓት በኋላ እና ጸሀይ ከመውጣትዎ ከግማሽ ሰዓት
በፊት ማብራት አለብዎ።
• በሌላ ጊዜያቶች በጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን ወይም ተሽከርካሪዎችን በ500 ጫማ ወይም ያነሰ ርቀት ላይ
ማየት ሳይችሉ ሲቀር የግምባር መብራቶችን ማብራት አለብዎ።
• በዋሻ ውስጥ ሲነዱ የግምባር መብራቶችዎን ማብራት አለብዎ
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ረጅም መብራቶች

በጨለማ መንገዶች ላይ ፊት ያሉ ሰዎችን ወይም ተሽከርካሪዎችን ለማየት ረጅም መብራቶችን ይጠቀሙ።
በማናቸውም አስፈላጊ በኑ ቦታዎች ከፊት ያሉ ሰዎችን ወይም ተሽከርካሪዎችን ለማየት ረጅም መብራት
ይጠቀሙ፣ ከሚከተለው በስተቀር፣
• የሚመጡ ተሽከርካሪዎን ከማግኘትዎ ቢያንስ 500 ጫማ ርቀት በፊት ወደ አጭር መብራቶች መቀየር
አለብዎ
• ተሽከርካሪን በ300 ጫማ ወይም ከዚያ ባነሰ ርቀት በሚከተሉበት ጊዜ አጭር መብራቶችን መጠቀም
አለብዎ

ሀይል ቆጣቢ ምክሮች

በጥንቃቄ በማሽከርከር፣ የተሻለ የነዳጅ ርቀት ሊያገኙ እና የነዳጅ ገንዘብ ሊቆጥቡ ይችላሉ፣ እርስዎ ከ፣
• በቀስታ ፍጥነት ከጨመሩ
• ያለምንም እንቅፋት እና በመካከለኛ ፍጥነት ካሽከረከሩ
• በሀይል ፍሬን መያዝን ለመቀነስ ማቆሚያ ቦታዎችን መገመት
• አላስፈላጊ ማሽከርከርን መተው
• ሲቻል ጉዞዎችን እና በመኪና በጋራ መጓዝን ያዋህዱ
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የመኪና ማቆሚያ ህጎች

መንገድ ላይ መኪናዎን ሲያቆሙ፣ ሞተሩን ማቆም፣ ማስነሻውን መቆለፍ፣ ቁልፉን ማውጣት እና የማቆሚያ
ፍሬን መያዝ አለብዎ። በተጨማሪ መስኮቶችን ከፍ ማድረግ፣ በሮቹን መቆለፍ እና ውድ እቃዎች የማይታዩ
መኑን ማረጋገጥ ይመከራል። ህጻናቶች፣ አዛውንቶች፣ እና ለማዳ እንስሶች ያለጠባቂ በተሽከርካሪ ውስጥ
መተው በፍጹም አይገባም።

በትዩዩ መኪና ማቆም

በባለሁለትአቅጣጫ መንገድ በትዩዩ መኪና ሲያቆሙ፣ ቦታው ለተሽከርካሪዎ በቂ መኑን እርግጠኛ ይሁኑ
እና በጠርዙ ትይዩ እና በ12 ኢንቾች መካከል ማቆም አለብዎ። ወደቦታው ሲቃረቡ ምልክት ያድርጉ እና
ከተሽከርካሪዎ ኋላ ላሉ እንቅስቃሴዎች መስታወቶችዎን ይመልከቱ። የሚከተልዎ አሽከርካሪ ካቆመ፣ ማቆም
ያለበት ከእርስዎ ብዙ ርቀት ኋላ ነው። ነገር ግን፣ ከኋላዎ ያለው ተሽከርካሪ በጣም በቅርበት እየተከተለ ከነ፣
በድንገት እንዳያቆሙ፣ ማሽከርከርዎን ይቀጥሉ እና ሌላ ቦታ ይፈልጉ። ከኋላዎ ሌላ ተሽከርካሪ እየተከተልዎ
በድንገት ማቆም ከጀርባ በኩል ግጭት ሊያስከትል ይችላል።
ትዩዩ መኪና ለማቆም ደረጃዎቹ፣
A. ቦታውን አልፈው ወደፊት ይንቀሳቀሱ
ፊት ከቆመው ተሽከርካሪ ትይዩ መስመር እስኪይዙ ድረስ፣ 2-5 ጫማ ርቀት ላይ። በጣም ቅርብ መን
ወይም በጣም ሩቅ መን መኪና ማቆምን
የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል። እግርዎን ፍሬኑ ላይ አድርገው፣ ወደ ኋላ ይሂዱ እና ትራፊኩን ለማየት እና
የሚጓዙበት መንገድ ነጻ መኑን ያረጋግጡ።
B. ፍሬኑን ይልቀቁት ፣ በቀስታ ወደ ኋላ መሄድ ይጀምሩ፣እና መጀመሪያ ወደ ቀኝ እና ከዚያ ወደ በመዞር፣ የ
“S”ቅርጽን መስራት ይጀምሩ። በሚዞሩበት ወቅት በተሽከርካሪው ዙሪያ ያለውን ቦታ ለማረጋገጥ
በሁለቱም ወደ ፊትና ወደ ኋላ ደጋግመው ይመልከቱ።
C. አብዛኛው የተሽከርካሪው የኋላ ክፍል ወደ ቦታው ከገባ በኋላ ፣ ቀጥ ብለው ለመውጣት በሌላኛው
አቅጣጫ ማዞር ይጀምሩ።
D. ተሽከርካሪውን መሀል ላይ ለማድረግ እንዳስፈላጊነቱ የተሽከርካሪውን ቦታ ያስተካክሉ።
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E. ጎማዎቹ ከጠርዙ በ12 ኢንቾች ርቀት ውስጥ መናቸውን ለማረጋገጥ ይመልከቱ። ካልነ፣ ይውጡ እና
እንደገና ይሞክሩ። በርዎን ከመክፈትዎ በፊት ሁል ጊዜ የሚያልፉ ተሽከርካሪዎችን እና ብስክሌቶች
አለመኖራቸውን ያረጋግጡ።
ተሽከርካሪዎን በመንገድ ላይ ከቆመበት ቦታ ሲያንቀሳቅሱ ምልክት ማድረግ ፣ ቅድሚያ መስጠት እና ወደ
መንገዱ መግባት አስተማማኝ በሚንበት ጊዜ ወደ መንገዱ መግባት።
ትራፊክን ስለሚዘጋ እና ግጭቶችን ስለሚያስከትል ተሽከርካሪን ደርቦ ማቆም የተከለከለ ነው።

አቀበት ላይ ማቆም

ተሽከርካሪው በማቆሚያው ቦታ መኑን እና የማቆሚያ ፍሬኑ በትክክል የተያዘ መኑን ያረጋግጡ። ማንዋል
ማስተላለፊያ ያሎት ከነ፣ ተሽከርካሪውን በማርሽ ላይ ይተዉ እና የማቆሚያ ፍሬኑን ይያዙ። ተሽከርካሪው
ወደ ትራፊክ እንዳይንቀሳቀስ ለመከላከል፣ የፊት ጎማዎቹን እንደሚከተለው ያዙሯቸው፣
• ቁልቁለት ላይ ሲያቆሙ ወደጠርዙ
• ኮረብታ ላይ ሲያቆሙ ከጠርዙ ተቃራኒ
ተሽከርካሪዎን ጠርዝ በሌለው መንገድ ኮረብታ ላይ ወይም ቁልቁለት ላይ ሲያቆሙ፣ የፊት ጎማዎችን ወደ
መንገዱ ጠርዝ አካባቢ (የመንገድ መከላከያ ሊኖር ይገባ በሚኖርበት አካባቢ) ያዙሩ።

በአውራጎዳናዎች ላይ መኪና ማቆም

ተሽከርካሪዎ ተበላሽቶ ወይም መሄድ ካልቻለ በስተቀር፣ በተጠረገ ወይም ጉዞ በሚደረግበት አውራጎዳና ላይ
ተሽከርካሪዎን በፍጹም ማቆም የለብዎትም። በተቻለዎ መጠን ቀኝዎን ይያዙ።
ተሽከርካሪዎን በጎዳናው ጥግ ወይም ጎን ላይ ከፀሐይ መግቢያ እስከ ፀሐይ መውጫ ድረስ ባለው ወይም
ከ1000 ጫማ ርቀት ላይ ያሉ ሰዎችን ወይም ነገሮችን ለማየት ብርሃኑ በቂ ካልነ ፣ የአደጋ መብራቶችዎን
ወይም የመኪና ማቆሚያ መብራቶችን ማብራት አለብዎ (ተሽከርካሪው ላይ የተገጠመ ከነ )።
የትራፊክ ፍሰቱን የሚያስተጓጉል ወይም ተሽከርካሪን አደጋ ላይ የሚጥል የተሽከርካሪን በር በፍጹም
እንዳይከፍቱ። ይልቅኑ፣ በመንገድማገጃ ጎን ያለውን ማንኛውንም በር ይጠቀሙ።
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ማቆም
ቁም ማለት እንቅስቃሴ ማቆም እና ማሽከርከር የለም ማለት ነው

• የቁም ምልክት ባለበት፣ ከቁም መስመሩ በፊት፣የቁም መስመር ካለ ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ ማለት
ነው። ካልነ፣ የእግረኛ ማቋረጫው መንገድ ላይ ሳይደርሱ መቆም አለብዎ።
• ቦግ እልም የሚል ቀይ የትራፊክ ምልክት ካለ፣ ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ።
• ወጥ የነ ቀይ የትራፊክ ምልክት ካለ፣ መታጠፍ የሚከለክል ምልክት ከሌለ በስተቀር፣ መስቀለኛ መንገዱ
ውስጥ በጥንቃቄ መግባት እና ሙሉ በሙሉ ከቆሙ በኋላ እና መስቀለኛ መንገዱን ህጋዊ በ ነ መልኩ
የሚጠቀሙት ለእግረኞች፣ ባለሳይክሎች እና ሌላ እንቅስቃሴ ቅድሚያ ከሰጡ በኋላ ወደ ቀኝ መታጠፍ
ይችላሉ
• የቅድሚያ ይስጡ ምልክት ሲኖር እና ተሽከርካሪዎች እና እግረኞች ከምልክቱ በፊት ያለውን ተሽከርካሪ
ከመጠቀም ከከለከልዎ፣ ሙሉ በሙሉ መቆም እና መንገዱ ነጻ ሲን ማለፍ አለብዎ።
• ከእግረኛ መንገድ፣ መኪና መግቢያ፣ የግል መንገድ ወይም የመኪና ማቆሚያ ቦታ ሲነሱ፣ እና በመንገዱ
የጎንየእግረኛ መንገድ አካባቢ መንዳት ሲኖርብዎ፣ መቆም እና ወደ ጎን የእግረኛ መንገድ ወይም የእግረኛ
ማቋረጫ ላይ ከመግባትዎ በፊ ለእግረኞች፣ ባለሳይክሎች እና ሌላ ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ መስጠት
አለብዎ
• ከመስቀለኛ መንገድ በፊት ያለው መንገድ የተዘጋጋ ከነ የመስቀለኛ መንገዱ ውስጥ ከመግባትዎ በፊት፣
መቆም እና መስቀለኛ መንገዱ መዘጋጋቱ ሲያቆም ብቻ መግባት አለብዎ። ሳጥኑን አይጋርዱ! የእግረኛ
መንገዱን አይጋርዱ!
• በባቡር ማቋረጫ ላይ አጭር በሮች እና/ወይም ቦግ እልም የሚሉ መብራቶች ካሉ፣ መቆም አለብዎ

ማቆም፣ለጊዜው መቆም፣መኪና ማቆም– የተከለከለ ነው

ከሌሎች የትራፊክ እንቅስቃሴዎች ጋር ግጭትን ለመከላከል ካልነ በስተቀር፣ ወይም የፖሊስ ባለሟልን
ትእዛዝ ወይም የትራፊክ መቆጣጠሪያ መሳሪያን ለመተግባር ካልነ ፣ ተሽከርካሪን አያቁሙ፣
• በህዝብ የመኪና መግቢያ ላይ
• በእግረኛ መንገድ ላይ
• በመስቀለኛ መንገድ ውስጥ
• በእግረኛ ማቋረጫ ላይ
• በደህንነት ስፍራው እና ባቅራቢያ ባለ ማገጃ መካከል፣ ወይም የደህንነት ስፍራ መጨረሻው ተቃራኒ
አቅጣጫ ላይ በ30 ጫማ ላይ የክልሉ የአውራጎዳና አስተዳደር ወይም የአካባቢው ባለስልጣን የተለየ
ርቀት ያለው ምልክቶችን ካላመለከተ በስተቀር
• በማንኛውም የመንገድ ቁፋሮ በሚደረግበት አጠገብ ወይም በተቃራኒው አቅጣጫ፣ መቆም፣ ለጊዜው
መቆም ወይም መኪና ማቆም ትራፊኩን የሚከልልበት ቦታ ላይ
• በማንኛውም ድልድይ ወይም በአውራ ጎዳና ላይ ባለ ሌላ ከፍ ያለ ቅርጽ ወይም በአውራጎዳና ዋሻ
ውስጥ
• በማናቸውም የታወቀ ማቆም ክልክል የተለጠፈበት ቦታ
• ከትራፊክ ፍሰቱ ተቃራኒ አቅጣጫ ላይ
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ተሽከርካሪው ውስጥ ሰው ቢኖርም ባይኖርም መኪናውን ለጊዜው ወይም ጠቅለው አያቁሙ፣ ይህ ሲን፣
• የግል የመኪና መግቢያ፣ የህዝብ የመኪና መግቢያ ወይም የእግረኛ መንገድ ፊትለፊት ወይም በ5 ጫማ
ርቀት ውስጥ
• ከእሳት ማጥፊያ በ10 ጫማ ርቀት ውስጥ
• ማንኛውም ቦግ እልም የሚል መብራት፣ የቁም ምልክት፣ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት በመንገዱ ዳር
ላይ በተመለከተበት ቦታ በ25 ጫማ ርቀት ውስጥ
• ወደ ማንኛውም የእሳት ጣቢያ መግቢያ መንገድ በ20 ጫማ ርቀት ውስጥ
• መታጠፊያ ወይም የኮረብታ ጫፍ ላይ ወጥ መስመሮቹ ማለፍ እንደማይቻል በመንገዱ ላይ
የተመለከተበት ቦታ ላይ
• በማንኛውም መቆም የተከለከለ መኑን የተለጠፈበት አካባቢ
• በመንገዱ ጥግ ወይም ጠርዝ ላይ ተሽከርካሪ የቆመበት አካባቢ፣ ይህ ደርቦ መቆም እንደነ ይቆጠራል
• መንገዱን ለመዝጋት በተቀመጠ በማንኛውም መሰናክል ወይም ምልክት ፊት ለፊት
ተሽከርካሪን ሰው ይኑርበትም አይኑርበትም፣ለጊዜው እቃ ወይም ተሳፋሪ ሲጭኑ ወይም ሲያወርዱ ካልነ
በስተቀር እንዳያቆሙ፣
• የባቡር ማቋረጫ ያለበት ላይ ቅርብ ካለው ሀዲድ በ50 ጫማ ርቀር ውስጥ
• በማንኛውም መቆም የተከለከለ መኑን የተለጠፈበት አካባቢ
• እርስዎ የአካል ጉድለት ያለብዎ ግለሰብ ካልኑ በስተቀር፣ የአካልጉድለት ላለባቸው ሰዎች በሚገባ
የተለየ ቦታ ወይም ዞን ላይ ማቆም የሚችሉ
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የትራፊክ መመሪያዎች
በዚያው መንገድ መዞር

አንዳንድ ጊዚያቶች ተሽከርካሪዎን በተቀራረበ ስፍራ ማዞር ሊያስፈልግዎ ይችላል፣ ለምሳሌ፣ በማሽከርከር
ፈተናዎ ጊዜ ወይም መጨረሻ ባለው መንገድ ላይ።
ይህን ለማድረግ፣
• ከመንገዱ የቀኝ ጎን በጣም ጥግ ላይ ይጀምሩ። ሌላውን ትራፊክ ይመልከቱ እና ነጻ ከነ፣ ቀስ እያሉ
ወደፊት ይሂዱ የመሪ ወደግራ እያዞሩ። ከግራ ጠርዙ ወይም የመንገዱ ጠርዝ የተወሰነ ኢንች በፊት
ያቁሙ።
• ከዚያ ወደኋላ ቀስ እያሉ ይሂዱ መሪውን ወደ ቀኝ እያዞሩ
• ከቀኝ ጠርዙ ወይም የመንገዱ ጠርዝ የተወሰነ ኢንች በፊት ያቁሙ።
• ወደፊት ቀስ እያሉ ይሂዱ መሪውን ወደ ግራ እያዞሩ ይህ ማዞሩን ያጠናቅቀዋል። ካል ነ ሂደቶቹን
ይድገሙ።

የፍጥነት ገደቦች

የColumbia ግዛት ህጎች አጠቃላይ የፍጥነት ወሰን እና ልዩ የፍጥነት ወሰኖችን ያስቀምጣል። ሁለቱንም
ማክበር አለብዎ። ማንም ሰው ያሉትን እና ሊፈጠሩ የሚችሉትን አደጋዎች ታሳቢ በማድረግ፣ ያሉት
ሁኔታዎች ከሚጠይቁት ምክንያታዊ ፍጥነት በላይ ማሽከርከር አይገባውም። በማንኛውም ሁኔታ፣ መንገድ
ላይ ያለን ወይም ወደ መንገዱ የሚገባውን ሰው፣ተሽከርካሪ ወይም ሌላ ተጓዥ ጋር ላለመጋጨት ፍጥነት
መቆጣጠር ይገባል። ዝቅተኛ ፍጥነት ለተሽከርካሪው አስተማማኝ አነዳድ የሚያስፈልግ ካልነ ወይም ከህጉ
ጋር የሚጣጣም ካልነ በስተቀር ማንም ሰው በዝቅተኛ ፍጥነት እያሽከረከረ መደበኛውን እና ምክንያታዊ የነ
የትራፊክ ፍሰቱን ማስተጓጎል የለበትም የተለጠፈውን የጊዜ ወሰን በፍጹም እንዳያልፉ። እስከወሰኑ ድረስ፣
ትራፊኩ በሚፈስበት አማካይ ፍጥነት ማሽከርከር የበለጠ አስተማማኝ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩ ት
ከአማካይ የትራፊክ ፍጥነት በራቁ ቁጥር፣ የፈጠነ ወይም ቀስ ያለ፣ የሚጋጩበት እድል ከፍ ያለ ነው።
አብዛኛው ግጭቶች ከፍጥነት ውጭ በነ ሌላ ምክንያት የሚከሰቱ ናቸው፣ ነገር ግን ፍጥነት የጉዳቶቹን ክብደት
እና መጠን ይጨምረዋል።
የሚከተሉትን ምክንያቶች ያሰላስሉ፣
• በሰዓት 20 ማይል ከሚጓዝ ይልቅ በሰዓት 60 ማይል የሚጓዝ ላይ በሚፈጠር ግጭት ሞት የመኖር
እድሉ ስምንት እጥፍ ያክል ድረስ ይበልጣል።
• ፊት ለፊት ባሉ ተሽከርካሪዎች የግጭቱ ፍጥነት የሁለቱም ተሽከርካሪዎች ፍጥነት ድምር ነው። ለሁለት
ተሽከርካሪዎች፣ እያንዳንዱ በሰዓት 50 ማይልስ የሚጓዝ፣ድምሩ በሰዓት 100ማይልስ ነው።
• ጠጣር ተንቀሳቃሽ እቃን በሰዓት 60 ማይል ፍጥነት መምታት ከባለ 10 ፎቅ ህንጻ መውደቅ ጋር እኩል
ነው።

የፍጥነት ወሰን ህጎች/በተቃራኒው ካልተለጠፈ በስተቀር
የColumbia ከተማ መንገዶች 20 ማይልስ በሰዓት ነው
በColumbia ጠባብ መንገድ 15 ማይልስ በሰዓት ነው
በColumbia የትምህርት ቤት ዞን 15 ማይልስ በሰዓት ነው
በመደበኛ አውራ ጎዳናዎች 30-50 ማይልስ በሰዓት ነው
በተከፋፈለ አውራ ጎዳናዎች 30-55 ማይልስ በሰዓት ነው
በአገር አቋራጭ አውራ ጎዳናዎች 55-75 ማይልስ በሰዓት ነው
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የፍጥነት ምልክቶች

የፍጥነት ወሰን ምልክቶች
የፍጥነት ወሰን ምልክቶች በነጭ አራት ማእዘን መደብ ላይ ጥቁር ፊደላት እና ቁጥሮች እና በህግ የሚፈቀዱ
ወሰኖች ናቸው።
የሚሚከር የፍጥነት ወሰኖች
የሚመከር የፍጥነት ወሰኖች በቢጫ ወይም ብርትኳናማ መደብ ላይ ጥቁር ፊደሎች አላቸው እና ባብዛኛው
ጊዜ በማስጠንቀቂያ ምልክቶች ላይ ነው የሚታዩት። የሚመከሩ የፍጥነት ወሰኖች በአውራጎዳናዎቹ ክፍል
ላይ ሁኔታዎች በፍጥነት ለመንዳት የማያስችሉ መኑን ለማስጠንቀቅ ይለጠፋሉ። ምንም እንኳን የሚመከር
የፍጥነት ምልክት የህጉን የማስገደድ ሃይል ባይኖረውም እንኳን፣ እሱን ካለፉት እና ከተጋጩ፣ አጠቃላይ
የፍጥነት ወሰኑን እንዳለፉ ሊቆጠር እና ለቅጣት ሊዳረጉ ይችላል።

ሌሎች የትራፊክ ህጎች
የደህንነት ዞኖች

በደህንነት ስፍራዎች መካከል በፍጹም እንዳያሽከረክሩ፣ ያ ለእግረኞች ብቻ ምልክት የተደረገበት ስፍራ ነው።
ሁሉጊዜ ሰዎች ከትራፊኩ አቅራቢያ ሲቆሙ፣ሲራመዱ፣ሲቀመጡ ወይም ባይስክል ሲነዱ በጥንቃቄ ይለፉ።

ዳርቻ መያዝ

ማርሾቹ ዜሮ ላይ ነው በፍጹም እንዳያሽከረክሩ ወይም ማርሽ ለመቀየር የፍሪሲዮን መርገጫ
ከሚያስፈልገው በላይ እንዳይጫኑ። በፍጥነት ምላሽ መስጠት ካስፈለግዎ፣ ተሽከርካሪውን ማርሽ ላይ
ማድረግ አይችሉ ይናል።

ትምህርትቤት የሚያሻግሩ ጥበቃዎች እና የትራፊክ ቁጥጥር ባለሞያዎች

እርስዎ የማንኛውም ስልጣን ያለው እግረኛን የሚያሻግር ጥበቃ ወይም የትራፊክ ቁጥጥር ባለሞያን አቅጣጫ
መከተል አለብዎ። ትምህርት ቤት የሚያሻግሩ ጥበቃዎች እና የትራፊክ ቁጥጥር ባለሞያዎች፣ የተሽከርካሪ
እንቅስቃሴን የማቆም፣ የመቆጣጠር እና የመምራት ስልጣን አላቸው። እነሱ ባብዛኛው ከትምህርት ቤቶች
አጠገብ ባሉ ስፍራዎች እና የዝግጅት ስፍራዎች ወይም አስፈላጊ ናቸው በተባሉ ማንኛውም ስፍራዎች
ይገኛሉ።

U-መታጠፍ

ከበብ ባለ ጠርዝ ወይም ኮረብታ ላይ ተሽከርካሪው በማንኛውም አቅጣጫ በሚመጣ ሌላ አሽከርካሪ ቢያንስ
ከ500 ጫማ ርቀት ላይ ሊታይ በማይችልበት ስፍራ በU-ቅርጽ መታጠፍ አይችሉም። U-ቅርጽ መታጠፎች
በColumbia ግዛት በትራፊክ መብራቶች ቁጥጥር በሚደረግባቸው መስቀለኛ መንገዶች፣ ወይም በእንደዚህ
አይነት መስቀለኛ መንገድ አጠገብ ባለ የእግረኛ ማቋረጫ ላይ ማድረግ የተከለከለ ነው።

የጆሮ ማዳመጫዎችን እና የጆሮ መድፈኛዎችን ማድረግ የተከለከለ ነው

አንድ ሰው ከሬዲዮ፣ ከቴፕ ማጫወቻ፣ ከሲዲ ማጫወቻ ወይም ከሌላ የድምጽ መሳሪያ ጋር የተያያዘን የጆሮ
ማዳመጫ ወይም የጆሮ መድፈኛ በሚያሽከረክር ጊዜ ማድረግ አይችልም። ለሞባይል ስልኮች የጆሮ
ማዳመጫን መጠቀም ተቀባይነት አለው። የመስሚያ ድጋፎች ተቀባይነት አላቸው።
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የተሽከርካሪ መሳሪያ

ከ1965 ጀምሮ፣ የU.S. መንግስት ውስጥ ለሽያጭ የሚቀርቡ ሁሉም የሞተር ተሽከርካሪዎች ግጭቶችን
ለመከላከል እና የአየር ብክለትን ለመቆጣጠር የተለያዩ የደህንነት መሳሪያ እና የማስወገጃ መቆጣጠሪያ
መሳሪያዎች እንዲኖራቸው ይጠይቃል። በፌደራል እና በColumbia ግዛት የሞተር ተሽከርካሪዎች ህግ
መሰረት፣ ህገወጥ ነው ማንኛውም ሰው፣
• ከUnited States ወይም የColumbia ግዛት ማንኛውም ህግ፣መመሪያ፣ደምብ፣ወይም መስፈርት ጋር
በሚጣጣም መልኩ በማንኛውም የሞተር ተሽከርካሪ፣ ተጎታች፣ ከፊል ተጎታች፣ ወይም የፖል ተጎታች
ላይ የተቀመጠ የደህንነት መሳሪያን ማስወገድ ወይም መቀየር
• የተቃጠለ አየር እና ነዳጅ የሚወጣበት ሲስተም የማስወገጃ መቆጣጠሪያ መሳሪያ (ማለትም፣ተንኳሻዊ
የሚቀይር)፣ የነዳጅ ታንክ መሙያ አፍ፣ ወይም የማቀፎ የአየር ማቀዝቀዣ መሳሪያ በአምራቹ እንደ
1968 ሞዴል የተመረቱ የሞተር ተሽከርካሪዎች፣ የሞተር ተሽከርካሪው በፌደራል ህግ ወይም በደምብ
መመሪያ መሰረት የፋብሪካው እነዚህ መሣሪያዎች ካሉት እነዚህም መሳሪያዎች ማስወገድ፣መቀየር
ወይም በሌላ መልኩ እንዳይሰራ ማድረግ

የደህንነት ቀበቶ ህግ/ይሰሩት ወይም ቅጣት
ህጉ በ1997 ከወጣ በኋላ፣ ግዛቱ በአገሪቷ ውስጥ ካሉት እጅግ ጠንካራ፣ በጣም የተቀናጀ የወንበር ቀበቶ
ህጎች ነበሩት። የደህንነት ቀበቶ አጠቃቀም በ24% ጨመረ። ጉዳቶችን መከላከል ተችሎ ነበር። ህይወቶችን
ማዳን ተችሎ ነበር።
የደህንነት ቀበቶን ማሰር ጥቂት ሰከንዶች ይወስዳል። በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን የእርስዎን ህይወት እና
የሚጠነቀቁላቸውን የሌሎች ሰዎች ህይወት ለመጠበቅ ሊወስዱት የሚችሉ በጣም አስፈላጊ ድርጊት ሊን
ይችላል። በሚገባ ማሰር ከግጭት የመትረፍ እድልዎን በደምብ ይጨምራል። እና ሰካራም፣ የደከመው
ወይም ሞገደኛ አሽከርካሪ ላይ ተመራጭ መሳሪያ ነው።

የደህንነት ቀበቶዎች መደረግ አለባቸው

የColumbia ግዛት ህግ አሽከርካሪ እና ሁሉም ተሳፋሪዎች በመንገደኛ መኪኖች፣የጭነት መኪኖች፣ በርካታ
አላማ ያላቸው ተሽከርካሪዎች ወይም የመንገደኛ ባሶች ውስጥ ያሉ የደህንነት ቀበቶዎችን እንዲያደርጉ
ይጠይቃል። አሽከርካሪው እና በውስጡ ያሉት ሰዎች የደህንነት ቀበቶ ካላደረጉ በስተቀር ማንም ሰው
እነዚህን ተሽከርካሪዎች ሊያንቀሳቅስ አይችልም።

እንዲቆሙ ይደረጋሉ

እንደ ብዙ ሌሎች ክልሎች፣ የግዛቱ ህግ አሽከርካሪዎቻቸው እና ተሳፋሪዎቻቸው ባግባቡ ቀበቶ ስላላሰሩ ብቻ
ተሽከርካሪውን እንዲቆም ማድረግ እንዲችሉ ይፈቅዳል።

$50 ቅጣት እና 2 ነጥቦች

ያ በሁሉም ጊዚያቶች የደህንነት ቀበቶዎን ባግባቡ ባለማሰርዎ ምክንያት ያለ ቅጣት ነው ለአሽከርካሪዎች እና
ሁሉም ተሳፋሪዎች፣በፊት እና ከኋላ መቀመጫ ላሉት – ከጥቂት ገደቦች በስተቀር። አሽከርካሪዎች ለሁሉም
ተሳፋሪዎች የደህንነት ቀበቶ ማሰር ስለማክበራቸው ሃላፊ ናቸው።

የአካል ጉድለት ያለባቸው ሰዎች

ህክምና ተግባራት እንዲያከናውን ፍቃድ የተሰጠው ሀኪም በግለሰቡ የአካል ጉድለት ወይም ሌላ የህክምና
ምክንያት መሰረት፣ የደህንነት ቀበቶው ተገቢ የነ ማእቀብን የሚከለክል መኑ በጽሁፍ ከወሰነ እና
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ካረጋገጠ፣ የደህንነት ቀበቶ አንቀጾቹ በዚያ ሰው ላይ ተፈጻሚ አይኑም። የሀኪሙ የህክምና ምስክር ወረቀት
የአካል ጉድለቱን ባህርይ እና በደህንነት ቀበቶ መታገድ ተገቢ ያልነበትን ምክንያት መግለጽ አለበት።
ሰርተፊኬቱ በተሽከርካሪው ውስጥ መያዝ አለበት። አንቀጾቹን የሚጥስ ሰው የህጉ ቅጣቶች ተፈጻሚ
ይንበታል።

የጭንቅላት መግቻዎች

የጭንቅላት መግቻዎች ተሽከርካሪው ከኋላ በኩል ሲገጭ ሊከሰት የሚችለውን የአከርካሪ አጥንት ጉዳት፣
የላይኛው አከርካሪ ክፍል ጉዳት ለመጠበቅ የሚተከሉ ናቸው። ተሽከርካሪውን መንዳት ከመጀመርዎ በፊት፣
የጭንቅላት መደገፊያውን ከአቀማመጥ ሁኔታዎ ጋር ከጭንቅላትዎ ኋላ በቀጥታ ያስተካክሉት። ይህ
የአቀማመጥ ቦታ ከእያንዳንዱ አሽከርካሪ ጋር ይለዋወጣል፣ ስለዚህ የጭንቅላት መደገፊያው ከፍተኛ ጥበቃ
ለእርስዎ ሊሰጥ በሚችል መልኩ ማስተካከልዎ አስፈላጊ ነው። የተወሰነኡ ተሽከርካሪዎች ሊስተካከሉ
የማይችሉ ከፍ ያሉ የጀርባ ወንበሮች አሏቸው።

የህጻን የደህንነት መቀመጫዎች

በColumbia ግዛት፣ የሞተር ተሽከርካሪ አሽከርካሪ እድሜው ከ3 አመት በታች የነውን ማንምኛውንም
ህጻን በተሽከርካሪው የኋላ መቀመጫ በህጻን የደህንነት መቀመጫ ላይ በአግባቡ ካልተቀመጠ በስተቀር
ማሽከርከር አይችልም።

የአየር ሻንጣዎች

የአየርሻንጣዎች አስፈላጊ የደህንነት መሳሪያዎች ናቸው። አሽከርካሪዎች እና ተሳፋሪዎች የታፋ እና የትከሻ
ቀበቶዎች ባግባቡ ካሰሩ እና በተቻለ መጠን ራቅ ብለው ከተቀመጡ በይበልጥ ይሰራሉ። አብዛኛው የአየር
ሻንጣዎች በመካከለኛ-እስከ-ከፍተኛ የፊት ለፊት ግጭቶች ላይ እንዲነፉ ተደርገው የተሰሩ ናቸው።
በአነስተኛ ፍጥነት ላይ ያሉ ግጭቶች ጉዳቶች ሊያስከትሉ ይችላሉ፣ነገር ግን የአየርቦርሳዎች ሊከላከሏቸው
የሚችሉ ከፍተኛ ጉዳቶችን አያስከትሉም። የጭን እና የትከሻ ቀበቶዎችን መጠቀም አለብዎ፣ የአየርቦርሳዎች
ያሏቸው ቦርሳዎች ላይም ቢን።
የአየር ቦርሳዎችን የህይወት ማዳን ችሎታዎችን ለመጨመር፣
• ሁልጊዜ የደህንነት ቀበቶዎችን ይታጠቁ፣ የጭን እና የትከሻ ቀበቶዎችን ተጠቅመው
• ነፍሰጡር ሴቶች የደህንነት ቀበቶውን የጭን ክፍል ከድ በታች እስከሽንጥ ድረስ ዝቅ በማድረግ እና
የላይኛው ታፋዎች ድረስ በማጋደም ማስቀመጥ አለባቸው
• እስከተቻለ ድረስ ከመሪው ራቅ ብለው ይቀመጡ፣ ከመሪው ጠርዝ እስከ ደረት ድረስ ከ10-12 ኢንች
ረቀት ይጠብቁ
• እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በታች የኑ ህጻናት፣ የህጻን የደህንነት መቀመጫ ወይም ለእድሜያቸው እና
መጠናቸው ተገቢ የነ የወንበር ቀበቶ በማድረግ ከኋላ ወንበር መቀመጥ አለባቸው።
• ህጻናት በተሽከርካሪው ከፊት ወንበር ላይ የተሳፋሪ ጎን ከአየር ቦርሳ ጋር ተቀምጠው መሄድ የለባቸውም
• እነዚህን የደህንነት ነጥቦች መከተል የማይቻል ከነ፣ የአየር ቦርሳዎችን ማጥፋት የተሻለ ሊን ይችላል።
ከሚከተሉት የስጋት ቡድኖች ውስጥ የሚወድቁ ከነ የአየር ቦርዳ ማብሪያ እና ማጥፊያ መትከልን
ያስቡበት።
o ወደጀርባ የሚመለከት የህጻናት ወንበሮች ላይ በፊት የተሳፋሪ ወንበር ህጻናት አስቀምጠው መጓዝ
ያለባቸው ሰዎች
o እድሜያቸው ከ12 በታች የኑ ህጻናት በፊት ለፊት የተሳፋሪ ወንበር ላይ አድርገው መጓዝ
ያለባቸው ሰዎች
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o የተለመደ የማሽከርከር አቅጣጫቸውን መቀየር የማይችሉ አሽከርካሪዎች እና በመሪው መሀከል
እና የደረታቸው አጥንት መሃል መካለል 10 ኢንቾች የሚጠብቁ
o በህከምና ሁኔታቸው ምክንያት፣ የአየርቦርሳው መኖር ያለው ልዩ ስጋት የአየር ቦርሳዎቹ መኖር
ግጭት ሲፈጠር የአየርቦርሳው በርቶ ጭንቅላታቸውን፣አንገታቸውን ወይም ደረታቸውን
የመምታት ስጋቱ የሚበልጥ መኑን ሀኪሞቻቸው የመከሯቸው ግለሰቦች

የስራ ቦታዎች

የስራ ቦታ ማለት በጎዳናው ላይ የኮንስትራክሽን፣ጥገና ወይም የአገልግሎት ስራ የሚደረግበት ስፍራ ነው።
የስራ ቦታዎች ባብዛኛው ጊዜ የማይጠበቁ እና አንዳንድ ጊዜ እንቅፋት የሌለውን የትራፊክ ፍሰት የሚያዘገዩ
በመኑ፣ እነዚያ ለአብዛኛው የሰለጠኑ አሽከርካሪዎች እራሱ ፈታኝ ነው። ለአሽርካሪው ለራሱ ደህንነት እና
ለእግረኞች እና ሰራተኞች ደህንነት አሽከርካሪው እነዚህን ስፍራዎች ሲቃረብ እና ሲያልፍ ከፍተኛ ጥንቃቄ
ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ስራው በሚከናወንበት ቦታ እና የስራ ቦታውን አልፎ የስራ ስፍራ ልዩ የትራፊክ
ምልክቶች እና ሌላ መሳሪያዎች አስቀድመው ይዘጋጃሉ። ስፍራው ተንቀሳቃሽ(ድልድይ እየሰፋ ሊን
ይችላል) ወይም ስራው ተንቀሳቃሽ ሊን ይችላል በየጊዜው መንገዱን የሚያፈርስ ወይም የሚለጥፍ።
አብዛኛውን ጊዜ፣ ጊዜያዊ መሳሪያዎች እንደ ቋሚ ወይም ተንቀሳቃሽ ምልክቶች፣ የሚቀያየሩ የመልእክት
ምልክቶች፣ የቀስት ፓነሎች፣ የእግረኛ መንገድ ምልክቶች፣ እና/ወይም የመንገድ መሳሪያዎች (ኮኖች፣
ከበሮዎች፣ መሰናክሎች፣ ማገጃዎች፣ ወዘተ) በስፍራው ላይ እንቅስቃሴ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲጓዝ
ለመምራት የሚተከሉ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ በስራ ስፍራዎች ላይ የትራፊክ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች
ብርትኳናማ ናቸው።
የስራ ቦታ ጋር ሲቃረቡ ወይም ሲያቋርጡ የሚለዋወጡ የትራፊክ ንድፎችን እና ቀስ ያሉ ወይም የቆመ
እንቅስቃሴን በንቃት ይከታተሉ። የቆመ እንቅስቃሴ በመጠምዘዣ ላይ ወይም በአቀበት ላይ ሊደበቅ
ይችላል። በስራ ስፍራው ላይ በአስተማማኝ መልኩ እርስዎን ለመምራት የተቀመጡ የትራፊክ ምልክቶችን
እና ሌላ መሳሪያዎችን እንደ ኮኖች፣ ከበሮዎች፣ መሰናክሎች፣ ማገጃዎች፣ ወይም ምልክቶች በቅርበት
ይከታተሉ። የፖሊስ እና የባንዲራ አውለብላቢዎች አቅጣጫ ያክብሩ።
• ከፊት የተዘጋ መንገድ የሚያሳዩ ምልክቶችን ሲያዩ፣ ከተዘጋው መንገድ ለመንቀሳቀስ ይዘጋጁ
• አነስተኛ የፍጥነት ወሰኖችን ይመልከቱ
• ሌሎች አሽከርካሪዎች የሚያደርጉትን ይመልከቱ እና ድንገተኛ የነ እንቅስቃሴዎችን ይከላከሉ። ከአንድ
ረድፍ ወደ ሌላ ረድፍ አይንሸራሸሩ። ከኋላዎ ላሉ ተሽከርካሪዎች በቂ ጊዜ ለመስጠት ፍሬን ቀስ ብለው
ይያዙ። ከትራፊክ እንቅስቃሴው ጋር አብረው ይጓዙ።
• ላልተለመደ የእግረኛ መንገድ ሁኔታዎች፣ እንደ ሸካራ ስፍራዎች፣ የብረት ሳህኖች፣ በረድፎች መካከል ወጥ
ያልነ መንገድ፣ እና በመንገዱ ጠርዞች ማውረጃዎችን በንቃት ይከታተሉ። ተሽከርካሪዎን ለመቆጣጠር
አስቸጋሪ ሊያደርጉት ይችላሉ። ቀስ ያለ፣ መቆጣጠር የሚቻል እንቅስቃሴዎች በእነዚህ ሁኔታዎች
ተመራጭ ናቸው።
• በተሽከርካሪዎች መካከል በቂ የነ ፍጥነት እና ርቀት ይጠብቁ። በጣም በፍጥነት ወይም በቅርብ ርቀት
እየተከታተሉ በሚጓዙበት ጊዜ ከፊትዎ ያለው ተሽከርካሪ ድንገት ፍጥነት ቢቀንስ ወይም ቢቆም
የሚሄዱበት ቦታ ላይኖር ይችላል።
• የመንገድ ሰራተኞችን እና ሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎችን ይታገሱ እና ለእነሱ ያስቡ። አንዳንድ ጊዜ ፣
በስራ ቦታ ላይ የትራፊክ እንቅስቃሴ መቆም አለበት። አብዛኛውን ጊዜ ይህ የሚነው ከተቃራኒ
አቅጣጫዎች ያለው እንቅስቃሴ ባንድ ረድፍ በየተራ መን ሲኖርበት፣ ሰራተኞች ወይም መሳሪያ
የሚጠቀሙ የእንቅስቃሴው ረድፍ ላይ መግባት ሲኖርባቸው፣ ወይም የተወሰነ የስራ ተግባር ለሚያልፉ
ተሽከርካሪዎች አደገኛ ሲን ነው። ከዚያ፣ጊዚያዊ የትራፊክ ምልቶች ሊተከሉ ወይም ፖሊስ
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እንቅስቃሴውን ለመምራት ስፍራውን ሊይዝ ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ፣ በስራ ስፍራዎች ላይ
እንቅስቃሴን ለማቆም፣ ቀስ ለማረግ፣ እና/ወይም ለመምራት የሰለጠኑ እና እውቅና ያላቸው ባንዲራ
አውለብላቢዎች የቁም/ቀስ በል ምልክቶች የያዙ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
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ምልክቶች
የመቆጣጠሪያ ምልክቶች

እነዚህ ምልክቶች ለአሽከርካሪዎች የፍጥነት ወሰን እና ሌሎች ህጎች እና ደምቦችን ይነግራሉ። በስራ
ስፍራዎች የፍጥነት ወሰን ሊቀንስ ይችላል።

የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

የማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሽከርካሪዎችን ያልተለመደ ወይም በስራ ስፍራዎች ውስጥ ወይም አጠገብ
አደጋኛ ሊኑ የሚችሉ ስፍራዎችን የሚያስጠነቅቁ ናቸው። ባብዛኛው ጊዜ በአውራ ጎዳና እና የመንገድ
የስራ ስፍራዎች አከባቢ ጥቅም ላይ የሚውሉት ምልክቶች ብርትኳናማ እና የአልማዝ ቅርጽ ያላቸው ናቸው።

የማሰራጫ መሳሪያዎች

አሽከርካሪዎችን በስራ ቦታ ላይ ባስተማማኝ መልኩ ለመምራት ማገጃዎች፣ኮኖች እና በሮዎች በጣም
የተለመዱ የመምሪያ መሳሪያዎች ናቸው። ሌሊት ላይ ለተሻለ እይታ የማስጠንቀቂያ መብራቶች ሊኖራቸው
ይችላል።

የሚለዋወጡ የምልክቶች መልክእክቶች

እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ምልክቶች፣ የተለያዩ አይነት ከመንገድ ሁኔታዎች፣የትራፊክ ችግሮች፣ የድንገተኛ
ሁኔታዎች፣ ልዩ ዝግጅቶ፣ወዘተ ጋር የተያያዙ አብዛኛውን ጊዜ በስራ ስፍራዎች ውስጥ ሞተረኞች ልዩ
ሁኔታዎችን እንዲያውቁ ለማስጠንቀቅ ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው።

የቀስት ፓነሎች

የቀስት ፓነሎች በሁለቱም በቀን እና በሌሊት አስቀድሞ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት እና አስፈላጊ ሲን
አሽከርካሪዎች ወደ ሌላ ረድፍ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እንዲሄዱ የአቅጣጫ መረጃን የሚሰጥ ነው።

የትራፊክ ምልክቶች

የትራፊክ ምልክቶች ለእያንዳንዱ ሰው ለሚራመደው፣ ለሚያሽከረክረው፣ወይም ባይስክል ለሚነዳው
በመንገድ ላይ ወይም በአውራ ጎዳና ላይ ተፈጻሚ የሚኑ ናቸው። የምልክቱን መልእክት አለማክበር
የግጭቶች ዋነኛ ምክንያት ነው። በትራፊክ የመቆጣጠሪያ መሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት መስቀለኛ መንገድን
የሚቃረብ አሽከርካሪ በግል ንብረት ላይ፣ እንደ የነዳጅ ማደያዎች፣ የመጋዘን የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች
ወዘተ አቋርጦ መንዳት አይገባውም፣ ወይም የትራፊክ መቆጣጠሪያ መሳሪያውን ለመሸሽ አላማ መንገዱን
መልቀቅ የለበትም።

አብዛኛውን ጊዜ የትራፊክ ምልክቶች ቀይ፣ ቢጫ እና አረንጓዴ ከላይ ወደ ታች፣ወይም ከግራ ወደ ቀኝ ናቸው።
በተወሰኑ መስቀለኛ መንገዶች፣ ነጠላ ቀይ፣ቢጫ ወይም አረንጓዴ መብራቶች አሉ። የተወሰኑ የትራፊክ
ምልክቶች ወጥ ናቸው፣ ሌሎች ቦግ እልም የሚሉ። የተወሰኑ የክብ ቅርጽ፣ እና የተወሰኑ ቀስቶች ናቸው።
መስቀለኛ መንገድ ሲቃረቡ የትራፊክ መብራቶች ወይም መቆጣጠሪያዎች ከአገልግሎት ውጭ ከኑ ወይም
የማይሰሩ ከነ፣ህጉ የቁም ምልክት ሲኖር እንደሚቆሙ እንዲቆሙ ይጠይቃል። ከዚያ የቅድሚያ መብትን
ህጎችን ተከትለው መጓዝ አለብዎ፣ በትራፊክ ባለሟል እንዲሄዱ ካልታዘዙ በስተቀር።
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ወጥ ቀይ ምልክት

ቁም። የመስቀለኛ መንገዱ ጋር ሳይደርሱ በፊት ሙሉ በሙሉ፣ የቁም መስመር ካለ በመስመሩ ላይ ይቁሙ።
ካልነ፣ የእግረኛ መንገድ ላይ ሳይደርሱ መቆም አለብዎ እና ምልክቱ ቀይ እስከነ ድረስ ቆመው መጠበቅ
አለብዎ። በመስቀለኛ መንገዱ ላይ “ቀይ ሲበራ መታጠፍ አይቻልም”የሚል ምልክት ካልተለጠፈ
በስተቀር፣ሙሉ በሙሉ ከቆሙ በኋላ በቀይ ምልክት ወደ ቀኝ ሊታጠፉ ይችላሉ። በቀይ ምልክት ሲታጠፉ፣
የቅድሚያ መብትን ለእግረኞች፣ ባለባይስክሎች፣ እና ለሁሉም ሌላ ትራፊክ መስጠት አለብዎ። በቀይ
መብራት ወደ ግራ መታጠፍ በColumbia ግዛት ህገወጥ ነው።

ወጥ ቢጫ ምልክት

ይህ ማለት ምልክቱ ከአረንጓዴ ወደ ቀይ እየተቀየረ ነው ማለት ነው። አላማው የሚቃረብ ትራፊክ
በአስተማማኝ መልኩ እንዲቆም ጊዜ መስጠት እና መብራቶቹ ቀይ ከመቀየራቸው በፊት ሌሎች
ተሽከርካሪዎችን ከመስቀለኛ መንገድ ለመከልከል ነው።

ወጥ አረንጓዴ ምልክት

ሌሎች ተሽከርካሪዎች መስቀለኛ መንገዱን መልቀቃቸውን አይተው ካረጋገጡ በኋላ በጥንቃቄ ይጓዙ።
ለመጓዝ አስተማማኝ ሲን፣ ቀጥታ ለመጓዝ ወይም ምልክቱ ወይም ተጨማሪ ምልክት መታጠፍን ካልከለከለ
በስተቀር መስቀለኛ መንገዱ ላይ መግባት ይችላሉ። በመስቀለኛ መንገዱ ውስጥ ላሉ እግረኞች እና
ተሽከርካሪዎች የቅድሚያ መብት መስጠት አለብዎ።

ወጥ ቀይ የቀስት ምልክት

ቁም። በቀስቱ ላይ ወደተመለከተው አቅጣጫ ለመሄድ፣ መስቀለኛ መንገድ፣የቁም መስመር ወይም የእግረኛ
ማቋረጫ ላይ ከመድረስዎ በፊት ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ። የቀስቱ ምልክት ቀይ እስከነ ድረስ
እንደቆሙ መቆየት አለብዎ።

ወጥ ቢጫ የቀስት ምልክት

ልክ እንደ ወጥ ቢጫ ምልክት፣ ቢጫ ቀስት ምልክቱ ከአረንጓዴ ወደ ቀይ እየተቀየረ ነው ማለት ነው።
አላማው የሚቃረብ ትራፊክ በአስተማማኝ መልኩ እንዲቆም ጊዜ መስጠት እና መብራቶቹ ቀይ
ከመቀየራቸው በፊት ሌሎች ተሽከርካሪዎችን ከመስቀለኛ መንገድ ለመከልከል ነው።

ወጥ አረንጓዴ የቀስት ምልክት

ቀስቱ ወደሚያመለክተው አቅጣጫ በጥንቃቄ ይጓዙ። ያስታውሱ በመስቀለኛ መንገዱ ውስጥ ላሉ እግረኞች
እና ተሽከርካሪዎች የቅድሚያ መብት መስጠት አለብዎ።

ቦግ እልም የሚል ቀይ ምልክት

ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ፣ ለሁሉም ሌሎች ትራፊክ እና እግረኞች ቅድሚያ መስጠት አለብዎ።
መንገዱ ግልጽ ሲን ይጓዙ።

በባቡር መንገድ ማቋረጫ ላይ ቦግ እልም የሚል ቀይ ምልክት

ቦግ እልም የሚሉ ቀይ ምልክቶች፣ በደወል ሊታጀቡ የሚችሉ፣ ባቡር እየመጣ መኑን ያስጠነቅቆታል።
መቆም እና እስኪሄድ መጠበቅ አለብዎ እና ሌላ ባቡር በሌላ መንገድ እየመጣ አለመኑን ማረጋገጥ አለብዎ።
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ምንም የማስጠንቀቂያ ሲስተም እንደ (ቦግ እልም የሚሉ መብራቶች ወይም በሮች)፣ የሌለው የባቡር መንገድ
ማቋረጫ ሲቃረቡ፣የሚመጣ የባቡር ምልክት መኖሩን ለማየት ፍጥነት መቀነስ፣ መመልከት እና ማዳመጥ
አስፈላጊ ነው። ባቡሮች በሩቅ መስለው ከሚታዩት በፍጥነት ይጓዛሉ ስለዚህ አሽከርካሪዎች እነሱን
ለመቅደም መሞከር የለባቸውም። መንገድ ላይ ያሉ ምልክቶች፣ ነጭ “X”እና “RR”ፊደሎችን የሚያካትቱት፣
የባቡር መንገድ ሊያቋርጡ መኑን ያስጠነቅቃሉ እና በፍጥነት መቆም የማይችሉ ባቡሮችን መጠንቀቅ
አለብዎ።

ቢጫ መብራት ሲበራ

ፍጥነት መቀነስ እና በጥንቃቄ መጓዝ አለብዎ።

በርካታ ምልክቶች

ምልክቶቹ እንቅስቃሴዎች በአረንጓዴ መብራት ላይ ወደ ግራ እንዲታጠፉ ለማድረግ የሚጠቅም ነው።

የመስመር አጠቃቀም ምልክቶች

ምልክቶቹ የመስመር አቅጣጫን በቀኑ በተለያየ ሰአታት በመቀያየር የትራፊክ ፍሰትን ለመቆጣጠር
የሚጠቅሙ ናቸው። መስመሮቹ እና አቅጣጫዎቻቸው በምልክቶቻቸው ምልክት ሊደረግባቸው ይችላል።
እርስዎ ቀይ የ “X” ምልክት ባለው መስመር መንዳት የለብዎትም። በአረንጓዴ የቀስት ምልክት ያለው
መስመር ላይ መንዳት ይፈቀድልዎታል። የማያቋርጥ ቢጫ የ“X” ምልክት ማለት አሽከርካሪው አስተማማኝ
በነ መልኩ በተቻለው ፍጥነት መውጣት አለበት ማለት ነው። ቦግ እልም የሚል ቢጫ የ “X” ምልክት
አሽከርካሪው ወደግራ ለመታጠች መስመሩን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በተቃራኒው አቅጣጫ
ከሚመጡ ወደግራ ከሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች ጋር መንገዱን ሊጋሩ ይችላሉ።
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ምልክቶችን በቀለሞች እና በቅርጾች መለየት

ምልክቶችን በቅርጾች እና ቀለሞች እንዲሁም እላያቸው ላይ በተጻፉት ቃላቶች፣ ቁጥሮች፣ ወይም ምልክቶች
መለየት።

የምልክት ቀለሞች

የመንገድ ላይ ምልክት ቀለም በመጀመሪያ እይታ ምን አይነት መረጃ እንደያዘ ሊነግረዎ ይችላል።

ቀይ

ይቁሙ፣ያሳልፉ፣ አይግቡ፣ወይም የተሳሳተ መንገድ

ቢጫ

ከፊት መጠበቅ ያለብዎትን አጠቃላይ ማስጠንቀቂያ፣ እንደ ትምህርት ቤት ወይም የእግረኛ ማቋረጫዎች

ነጭ

የመቆጣጠሪያ ምልክት፣ እንደ የፍጥነት ወሰን ወይም የማቆሚያ መመሪያዎች
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ብርትኳናማ

የኮንስትራክሽን እና የጥገና ስራ ቦታ ማስጠንቀቂያ

አረንጓዴ

የመምሪያ መረጃ፣ እንደ ርቀት ወይም አቅጣጫ

ሰማያዊ

የሞተረኞች አገልግሎቶቾ

ቡኒ

የመዝናኛ እና የባህል ስፍራዎች

74

የምልክት ቅርጾች

የትራፊክ ምልክት ቅርጽ እንደ ምልክቱ ቀለም ያክል ስለመልክእክቱ ሊናገር ይችላል። እይታ ደካማ በነ
ሁኔታዎች፣ ለምሳሌ እንደ ከባድ ጭጋግ፣ የምልክቱን ቅርጽ ብቻ ማየት ይችሉ ይናል።
ባለስምንት ጎን፣ መቆም
ባለስምንት ጎን(ስምንት-ጎን)ቅርጽ ሁልጊዜ ቁም ማለት ነው። በምልክቱ ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ፣
የቁም ምልክት፣ የእግረኛ ማቋረጫ ወይም ወደ መስቀለኛ መንገድ ከመግባትዎ በፊት።

ሶስትማእዘን፣ ቅድሚያ ይስጡ
ፍጥነት ይቀንሱ፣ ወይም አስፈላጊ ከነ ይቁሙ፣ እና መንገድዎን ለሚያቋርጡ ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ
ይስጡ።

የአልማዝ ቅርጽ፣ ማስጠንቀቂያ
እነዚህ ምልክቶች ከፊት ያለውን ልዩ ሁኔታዎች ወይም አደገኛ ነገሮችን ያስጠነቅቃሉ። ፍጥነት መቀነስ
ሊኖርብዎ ይችላል፣ስለዚህ ይዘጋጁ።
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አራት ማእዘን፣ መቆጣጠሪያ ወይም መሪ
የቁም ምልክቶች በአጠቃላይ መመሪያዎችን የሚሰጡ ወይም ህጉን የሚነግሩ ናቸው። በአግድሞሽ
አቅጣጫ፣ ምልክቶቹ አቅጣጫዎችን ወይም መረጃ ሊሰጡ ይችላል።

አምስትጎን ትምህርት ቤት እና የትምህርት ቤት ማቋረጫ
አራትማእዘኑ (አምስት-ጎን) ቅርጽ የትምህርት ቤት ስፍራዎች መኖራቸውን ያስጠነቅቃሉ እና የትምህርት
ቤት ማቋረጫዎችን ይለያሉ።

ክብ፣ የባቡር መንገድ ማስጠንቀቂያ
በቢጫ ላይ ጥቁር ከፊት የባቡር መንገድ ማቋረጫ መኖሩን ለማስጠንቀቅ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል።
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77

የመቆጣጠሪያ ምልክቶች

መቆም

ቁም የሚል ምልክት ላይ ሲደርሱ፣ የቁም ምልክቱ ላይ ሙሉ በሙሉ መቆም አለብዎ። ቁም የሚል ምልክት
ከሌለ፣ ከእግረኛ ማቋረጫው በፊት ይቁሙ። የእግረኛ ማቋረጫ ከሌለ፣ ከተለጠፈው የቁም ምልክት በፊት
ያቁሙ። ከመቀጠልዎ በፊት፣ በእግረኛ መንገዱ ላይ ላለው ማንኛውም እግረኛ ወይም ባለሳይክል ቅድሚያ
መስጠት አለብዎ። የእግረኛ ማቋረጫው ነጻ መኑን ካረጋገጡ በኋላ፣ መንገዱ ከተሽከርካሪዎች ነጻ መኑን
ለማረጋገጥ በጥንቃቄ ይሂዱ በመስቀለኛ መንገዱ ከማለፍዎ በፊት።

ቅድሚያ ይስጡ

ቅድሚያ ይስጡ ምልክት ጋር ሲቃረቡ ፍጥነት ይቀንሱ። ወደግራ ይመልከቱ፣ ወደቀኝ ይመልከቱ፣ እና ከዚያ
በኋላ ወደ ግራ ተመልሰው ይመልከቱ። በእግረኛ መንገዱ ላይ ላለ ማንኛውም እግረኛ ወይም ባለሳይክል
ወይም ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለብዎ። መቀጠል ያለብዎ አስተማማኝ ሲን ብቻ ነው።

የፍጥነት ወሰን

እነዚህ ምልክቶች ትራፊኩን ለመቆጣጠር የሚጠቅሙ ናቸው። ይህ ምልክት በተለለይ ምልክቱ
ለተለጠፈበት መንገድ ርዝመት ያክል ያለውም ከፍተኛ የፍጥነት ወሰን ይነግርዎታል።

78

መኪና ማቆም

መኪና ማቆም የሚከለክሉ የተለያዩ ምልክቶች አሉ።

ካናት ላይ ያለ መስመር አጠቃቀም

እነዚህ ምልክቶች የማዞር እንቅስቃሴዎች የሚጠየቅበት ቦታ ላይ ወይም ያልተለመደ የመዞር እንቅስቃሴዎች
ከተወሰኑ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ካሉ መስመሮች በሚፈቀድበት ቦታ ላይ የሚዉሉ ናቸው።

ከፍተኛ ጭነት ያለው ተሽከርካሪ

ይህ ምልክት የተመለከተው መስመር ወይም መስመሮች በምልክቱ ላይ የተገለጸውን አነስተኛ ቁጥር
ያላቸውን ተሳፋሪዎች ለያዙ ባሶች ወይም ተሽከርካሪዎች ብቻ መኑን ይገልጻል።

79

ሹል ወደ ቀኝ መታጠፍ

ከፊት ባለው መንገድ ወደቀኝ የሚታጠፍ ሹል መንገድ አለ

የቀኝ ክብ ማዞሪያ

ወደፊት ወደ ቀኝ ክብ ማዞሪያ አለ

ሹል ወደ ቀኝ እና ወደ ግራ መታጠፊያዎች

ወደፊት ያለው መንገድ ሹል በነ መልኩ ወደ ቀኝ ፣ከዚያ ወደ ግራ ይታጠፋል።

80

የሚያስጠነቅቁ የትራፊክ ምልክቶች

አብዛኛው የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ጥቁር እና ቢጫ ናቸው እና አብዛኞቹ የአልማዝ ቅርጽ ያላቸው ናቸው።
ፍጥነት ይቀንሱ እና ሊከተሉ የሚችሉ ሌሎች ምልክቶችን ይመልከቱ።

ከፊት የቁም ምልክት

ፍጥነት ይቀንሱ እና ፊት ያለው የቁም ምልክት ጋር ለመቆም ይዘጋጁ።

4-መንገድ ማቆሚያ

ይህ ምልክት መስቀለኛው መንገድ ላይ አራት ቁም የሚሉ ምልክቶች አሉ ማለት ነው። ከሁሉም አቅጣጫ
ያለው ትራፊክ መቆም አለበት። መጀመሪያ የቆመው አሽከርካሪ መጀመሪያ የሚሄደው አሽከርካሪ ነው።
ሌሎች አሽከርካሪዎች ተራቸውን መጠበቅ አለባቸው። እርስዎ 3-መንገድ፣ 5-መንገድ፣ ወይም ሁሉምመንገድ የሚሉ ምልክቶችን ሊያዩ ይችላሉ።

81

ከፊት ያለ ምልክት

ፍጥነት ይቀንሱ እና ከፊት ባለው ምልክት ለመቆም ዝግጁ ይሁኑ።

ቅድሚያ የሚያሰጥ ምልክት ከፊት አለ

ፍጥነት ይቀንሱ እና ቅድሚያ ይስጡ በሚለው ምልክት ጋር ለመቆም ይዘጋጁ ወይም ፍጥነትዎን ከትራፊክ
ፍሰቱ ጋር ያመጣጥኑ።

ጠመዝማዛ መንገድ

ከፊት ያለው መንገድ የተለያዩ መጠምዘዣዎች ያሉት ጠመዝማዛ መንገድ ነው። ፍጥነትዎን ያስተካክሉ።

82

የጎን መንገድ

ከቀኝ በኩል ወደ አውራ ጎዳናው የጎን መንገድ ይገባል። ወደጎን ወዳለው መንገድ ወይም ከጎን ካለው
መንገድ የሚገቡ ወይም የሚወጡ ተሽከርካሪዎችን ለማየት ፍጥነትዎን ያስተካክሉ።

መስቀለኛ መንገድ

ከፊት ያለውን አውራጎዳና ሌላ መንገድ ያቋርጠዋል። የማቋረጫ የትራፊክ ወይም የመቆጣጠሪያ ምልክቶችን
በንቃት ይከታተሉ።

ማቋረጥ የሚከለክል ባንዲራ

የባንዲራ ምልክት ያለው፣ ማለፍ የሚከለክል ምልክት ማለፍ አይቻልም የሚለውን የመቆጣጠሪያ ምልክት
የሚደግፍ ነው። ባንዲራው በመንገዱ በግራ በኩል ያለ ነው እና ማለፍ አይቻልም ወደሚለው ስፍራ
የሚያመላክት ነው።

83

የሚመከር የመውጫ ፍጥነት

ለመግቢያ ወይም መውጫ አስተማማኝ ከፍተኛ ፍጥነት።

ወደ ቀኝ መቀላቀል

ወደፊት ከቀኝ የሚቀላቀል ትራፊክ አለ።

84

ወደ ግራ መቀላቀል

ወደፊት ከግራ የሚቀላቀል ትራፊክ አለ።

የመስቀለኛ መንገድ መቀላቀል

ከሁለት መስመሮች በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴዎች አንድ ሊኑ ነው። በሁለቱም
መስመሮች ላይ ያሉ አሽከርካሪዎች በአስተማማኝ መልኩ ለመቀላቀል ሃላፊነት አለባቸው።

“T” መስቀለኛ መንገድ

አውራ ጎዳናው ከፊት ያበቃል። ፍጥነት ይቀንሱ እና ለመቆም ይዘጋጁ ወይም ከመዞርዎ በፊት ይቁሙ።

85

የሚመከር ፍጥነት

ይህ ለተወሰነ የጎዳና ርዝማኔ ከፍተኛው አስተማማኝ ፍጥነት ነው እና ከሌሎች የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ስር
ተለጥፏል። ወደተመለከተው የሚመከር ፍጥነት ፍጥነትዎን ይቀንሱ።

“Y” መስቀለኛ መንገድ

ከፊት ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ መጓዝ አለብዎ። ፍጥነት ይቀንሱ እና የትራፊክ ፍሰቱን በንቃት ይከታተሉ።

የተካፈለ አውራጎዳና ይጀምራል

ከፊት ያለው አውራጎዳና በአካፋይ ወደ ሁለት የተለያዩ መንገዶች ይካፈላል እና እያንዳንዱ መንገድ ባለአንድ
መንገድ ነው። ቀኝዎን ይጠብቁ

86

ከፊት የተካፈለው አውራጎዳና መጨረሻ ነው

ከፊት ያለው አውራጎዳና አሁን አካፋይ የለውም። ተሽከርካሪዎች በሁለቱም አቅጣጫዎች ይጓዛሉ ቀኝዎን
ይጠብቁ።

ቀኝዎን ይጠብቁ

የትራፊክ ደሴት፣ አካፋይ ወይም የሚከለክል ነገር ከፊት አለ። በቀስቱ በተመለከተው ጎንዎን ይያዙ።

የቀኙ መስመር ከፊት ያበቃል

የቀኙ መስመር በቅርብ ያበቃል። በቀኝ ያሉ አሽከርካሪዎች ክፍት ቦታ ሲያገኙ ወደ ግራ መቀላቀል
አለባቸው። በግራ መስመር ላይ ያሉ አሽከርካሪዎች ሌሎች ተሽከርካሪዎች ያለእንቅፋት እንዲቀላቀሉ
መፍቀድ አለባቸው።

87

ጠባብ ኮረብታ ከፊት አለ

ጠባብ ደረጃ ከፊት አለ። ፍሬንዎችዎን ያረጋግጡ።

ባይስክል ማቋረጫ/የባይክ መንገድ

በዚህ ስፍራ ባይስክሎች ይህን ትራፊክ በመደበኛ ሁኔታ ያቋርጣሉ ወይም ባጠገቡ ይጓዛሉ።

በጥንቃቄ ያሽከርክሩ።

በጥንቃቄ ያሽከርክሩ። ይህ የጥንቃቄ ምልክት እንስሶች፣ ሯጮች፣ ባለባይስክሎች እና እግረኞች በመንገዱ
አጠገብ ሊኑ እንደሚቹሉ ያስጠነቅቃል
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እርጥብ ሲን አዳላጭ

መንገዱ እርጥብ ሲን፣ ፍጥነትዎን ይቀንሱ። በድንገት ፍሬን በሃይል አይያዙ ወይም አቅጣጫ አይቀይሩ።
በእርስዎ ተሽከርካሪ እና ከፊትዎ ባለው መካከል ያለውን ርቀት ይጩምሩ።

የሚያቋርጡ እንስሶች

በምልክቱ ላይ ስእሉ ያለው እንስሳ በዚህ አካባቢ የተለመደ ነው፣ ይህን ዝሪያ ይጠንቀቁ በተለይም አመሻሽ፣
ንጋት እና የሌሊት-ጊዜ ሰዓቶች ላይ።

የመታጠፊያ ምልክቶች፣ የድንገተኛ ምልክቶች እና የእጅ ምልክቶች

ሊታጠፉ እንደነ ለማመልከት የእጅ ምልክቶች ወይም የአቅጣጫ ምልክቶችን ማሳየት ይገባል።
መስመሮችን ሲቀይሩ ወይም ተሽከርካሪን ቀድመው ሲያልፉ የመታጠፊያ ምልክቶች አስፈላጊ ናቸው።
ከኋላዎ ያሉ ተሽከርካሪዎች እንዲያልፉ ለመንገር የአቅጣጫ ምልክቶችዎን መጠቀም ህጉን የሚጻረር ነው።
ተሽከርካሪው መንገድ ላይ ሲቆም ወይም ሲበላሽ ወይም በድንገተኛ ሁኔታዎች የማይታይ ሲን የአደጋ
መብራቶች መብራት አለባቸው። ባለባይስክሎች ለሌሎች አሽከርካሪዎች እንቅስቃሴያቸውን ለማሳወቅ
የእጅ ምልክቶችን ይጠቀማሉ።
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የእግረኛ ማቋረጫ

የእግረኛ ማቋረጫ፣ ይመልከቱ እና ለመቆም ይዘጋጁ፣ እግረኞች ካሉ።

በቀስታ የሚሄድ ተሽከርካሪ

በሰዓት 25 ወይም ከዚያ ያነሰ ማይል የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች፣ እንደ የእርሻ መሳሪያ፣ በፈረስ የሚጎተቱ
ተሽከርካሪዎች ወይም የጎዳና የስራ ተሽከርካሪዎች፣ የህዝብ ጎዳናን ሲጠቀሙ እነዚህን ምልክቶች ማሳየት
አለባቸው። ከሚከተሉት አንዱን ምልክቶች ያለው ተሽከርካሪ ሲያዩ ፍጥነትዎን ወይም አቅጣጫዎን
ለማስተካከል ይዘጋጁ።

ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ

ቀኝዎን ይያዙ ምክንያቱም ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ውስጥ እየገቡ ነው። ተሽከርካሪዎች በሁለቱም
አቅጣጫዎች ይጓዛሉ።
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ወደ ቀኝ መታጠፍ አይቻልም

ወደ ቀኝ መታጠፍ ህገወጥ ነው። ይህን ምልክት ሲያዩ ወደቀኝ እንዳይታጠፉ።

U ቅርጽ መታጠፍ አይቻልም

በU ቅርጽ መታጠፍ ህገወጥ ነው። ይህን ምልክት ሲያዩ በ U ቅርጽ እንዳይታጠፉ።

መግባት አይቻልም

ይህ ምልክት ማለት በዚያ አቅጣጫ መንዳት አይችሉም ማለት ነው።
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የአገር አቋራጭ መስመር መለያ

የአገር አቋራጭ ሲስተሙ የጋሻ ቅርጽ ያለው የመስመር ምልክቶች አለው። የላይኛው በቀይ መደብ ላይ
በነጭ ፊደላት ታሪካዊውን አገር አቋራጭ የሚለውን ይይዛል። የታችኛው ሰማያዊ ነው የመስመር ቁጥሩ
በትላልቅ ነጭ ፊደላት የተጻፈ።

U.S. የመንገድ ምልክት

የ United States ቁጥር ያላቸው መንገዶች (ከአገርአቋራጭ መንገዶች ውጭ) በተለመደው የU.S. ጋሻ ላይ
በነጭ መደብ ላይ በጥቁር ቁጥሮች የተጻፉ ናቸው።

የክልል መንገድ ምልክት

የክልል መንገዶች በነጭ አራት ማእዘን መደብ ላይ የጥቁር ፊደላት ምልክት ያለባቸው ናቸው።
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የ DC የመንገድ ምልክት

DC 295፣ Anacostia Freeway (አናኮስቲያ ፍሪዌይ) ተብሎ በተጨማሪ የሚታወቀው፣ በColumbia
ግዛት ውስጥ ያለ ነጻ መንገድ ነው፣ እና ባሁን ወቅት በግዛት ውስጥ አገርአቋራጭ ጎዳና ወይም የU.S. ያልነ
ብቸኛው ቁጥር ያለው መንገድ ነው።
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የእግረኛ መንገድ ምልክቶች

የእግረኛ መንገድ ምልክቶች የመንገድ ምልክቶች አሽከርካሪዎችን ከመምራት እና ከማስጠንቀቅ በተጨማሪ
ትራፊኩን ይቆጣጠራሉ። ምልክቶች ቀይ፣ ቢጫ ወይም ነጭ ሊኑ ይችላሉ። እነሱ ለየብቻ ወይም አንድ ላይ
ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እያንዳንዱ የተለየ መልእክት አለው። ቀይ ምልክቶች በአጠቃላይ ጥቅም ላይ
አይውሉም፣ ነገርግን፣ የተወሰኑ ማህበረሰቦች መኪና ማቆም የማይቻልበት ቦታን ለማመልከት ቀይ
ምልክቶችን ይጠቀማሉ። በእግረኛ መንገድ ላይ ያሉ ቀይ አንጸባራቂቆች መግባት ወይም መጠቀም የማይቻሉ
ቦታዎችን ያሳያሉ። በተሳሳተ አቅጣጫ የሚጓዙ እንዲያይዋቸው ብቻ የሚቀመጡት በመንገዱ ላይ ነው።
ሰማያዊ ምልክቶች የአካል ጉድለት ያለባቸው ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ስፍራን ያመለክታሉ። ቢጫ የመሀል
መስመሮች ማለት ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ነው ማለት ነው፣ በተቃራኒ አቅጣጫዎች የሚጓዙ።

የተቆራረጠ ቢጫ መስመር

የተቆራረጠ ቢጫ መስመሮች ማለት ከፊት ያለው መንገድ ነጻ ሲን በግራ በኩል በሁለቱም አቅጣጫዎች
ማቋረጥ ይፈቀዳል ማለት ነው።

አንድ ወጥ፣ አንድ የተቆራረጠ ቢጫ መስመሮች

የተቆራረጠ ቢጫ መስመር ከወጥ ቢጫ መስመር አጠገብ ማለት ከተቆራረጠ መስመር አጠገብ ሲኖር
ከተቆራረጠው መስመር በኩል ማቋረጥ የሚቻል፣ነገር ግን ከወጥ መስመሩ በኩል ማቋረጥ እንደማይቻል
ያሳያል። በወጥ ቢጫ መስመር በኩል ያሉ ተሽከርካሪዎች እግረኞችን፣ባለሳይክሎችን፣ እና ስኩተሮችን ወይም
ስኬትቦርዶችን የሚጋልቡ ሰዎችን ለማለፍ መስመሩን ማቋረጥ የሚችሉት ፣ ለማሳለፍ ተቃራኒው መስመር
ግልጽ ሲን እና እርስዎም በአስተማማኝ ሁኔታ ማቋረጥ ሲችሉ ብቻ ነው።
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ሁለት ወጥ ቢጫ መስመሮች

ሁለት ወጥ ቢጫ መስመሮች የመንገዱን መሀል ያመለከትካሉ እና በሁለት የተለያዩ አቅጣጫ የሚጓዙ
ተሽከርካሪዎችን ይለያል። በሁለቱም አቅጣጫዎች ማለፍ አይፈቀድም። ወደ ግራ የሚታጠፉ ወይም
እግረኞችን ፣ ባለሳይክሎችን፣ እና ስኩተሮችን የሚያሻግሩ ወይም ስኬት ቦርዶችን ፣ ተቃራኒው አቅጣጫ ነጻ
ሲን እና እርስዎም በአስተማማኝ ሁኔታ ማለፍ የሚችሉ ካልነ በስተቀር መስመሮቹን ማቋረጥ አይችሉም።

የተቆራረጠ ነጭ መስመር

የተቆራረጡ ነጭ መስመሮች በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙ መስመሮችን ይለያል። መስመሮችን በጥንቃቄ
መቀየር ይችላሉ።
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ወጥ ነጭ መስመር

ወጥ ነጭ መስመሮች መታጠፊያ መስመሮችን ያሳያሉ እና በመስቀለኛ መንገዶች አቅራቢያ፣
በተለዋጭመንገድ/ በመወጣጫ መንገድ ላይ እና ውጭ መስመር ለውጦችን አያበረታቱም፣እና በሌላ
ስፍራዎች የመስመር ለውጥ አደገኛ ሊን የሚችልበትን ያሳያሉ ወጥ ነጭ መስመሮች የእግረኛ መንገድን የቀኝ
ጠርዝን በተጨማሪ ያሳያል። በነጭ መስመሮች ላይ ያሉ ቀስቶች ከመስመሩ ወዴት አቅጣጫ መታጠፍ
እንደሚቻል ያሳያሉ። የቁም መስመሮች፣ የእግረኛ ማቋረጫዎች እና የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች በነጭ
መስመሮች ምልክት የሚደረግባቸው ናቸው።
ነጭ የመስመር ቀስቶች ከበብ ያሉ ወይም ቀጥ ያሉ ናቸው። ከበብ ባለ ቀስት ምልክት የተደረገበት መስመር
ላይ ከኑ ወይም ከበብ ያለ ቀስት እና ብቻ የሚል ቃል ያለበት ላይ ከኑ፣ በቀስቱ አቅጣጫ መታጠፍ
አለብዎ። መስመርዎ በሁለቱም ከበብ ባለ እና ቀጥ ባለ ቀስት ምልክት ካለው፣ መታጠፍ ወይም ቀጥታ
መጓዝ ይችላሉ።

ሁለት ወጥ ነጭ መስመር

ሁለት ወጥ ነጭ መስመሮች በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙ የትራፊክ መንገዶችን ይለያል። አብዛኛውን ጊዜ
ከመደበኛው መንገዶች ልዩ አጠቃቀም ያላቸውን መንገዶች ለመለየት ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው፣ ልክ
በኤክስፕረስ መንገድ ላይ ከፍተኛ ጭነት ያላቸው ተሽከርካሪዎችን ለመለየት ጥቅም ላይ እንደሚውሉት
ሁሉ። እነዚህን መስመሮች ማቋረጥ አይችሉም። ልዩ አጠቃቀም እንዳለው የተለየውን መንገድ ላይ መግባት
የሚችሉት ምልክቶች ሲፈቅዱ ብቻ ነው።
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ቅድሚያ የሚያሰጥ መስመር

ቅድሚያ የሚ ያሰጥ መስመር በመንገዱ ላይ ያለ የመስመሮች ሶስትማእዘን ሲን ቅድሚያ ስጥ ምልክት
ጋር አብረው ቅድሚያ የሚሰጡበትን ወይም መቆም ያለብዎትን ቦታ ለማሳየት እንዳስፈላጊነቱ ጥቅም ላይ
የሚውሉ ናቸው። ቅድሚያ የሚያሰጥ መስመር አብዛኛውን ጊዜ የሚታየው ዞሮ መመለስ በሚቻልበት
መንገድ መግቢያ ላይ ነው።

ሶስት-መንገድ መስመሮች
በሶስት-መንገድ-መስመሮች በሁለቱም አቅጣጫዎች ተሽከርካሪዎች በሚጓዙበት፣ የመንገድ ምልክቶች
አሽከርካሪዎች የመሀል መንገዱን ወደ ግራ ለመታጠፍ ወይም ለማለፍ መቼ መጠቀም እንዳለባቸው ያሳያል።
የመሀል መንገዱ በአንድ የተቆራረጠ ቢጫ መስመር በሁለቱም ጎኖች ምልክት ካለው፣ በማናቸውም አቅጣጫ
የሚጓዙ አሽከርካሪዎች ለማለፍ የመሀሉን መንገድ መጠቀም ይችላሉ።
የመሀል መንገዱ ሁለቱም ጎኖች በወጥ ቢጫ መስመር እና የተቆራረጠ ቢጫ መስመር ምልክት የተደረገባቸው
ከነ፣በማናቸውም አቅጣጫ የሚጓዙ አሽከርካሪዎች መንገዱን ወደግራ ለመታጠፍ መጠቀም ይችላሉ። ነገር
ግን፣ በዚህ መንገድ ከ150 ጫማ ርቀት በላይ መጓዝ አይችሉም።
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የጋራ ረድፍ ያላቸው መንገዶች

የጋራ ረድፍ ምልክት፣ የባይስክል ምልክት ከሁለት የሼቭሮን ቀስት ከላዩ ላይ ያለበትን ይይዛል እና የሞተር
ተሽከርካሪዎች በጣም እና ባይስክሎች ጎን ለጎን ተጋርተው ለመሄድ ጠባብ የኑ መንገዶች ላይ ጥቅም ላይ
ይውላል። የጋራ ረድፍ ምልክቶች ባለባይስክሎች በመንገዱ ላይ እንዲጓዙ የሚያበረታታ እና አሽከርካሪዎች
መንገድ ላይ ባለሳይክሎችን እንደሚኖሩ እንዲጠብቁ የሚያደርግ ነው።

የባይስክል መንገድ

የባይክስክል መንገዶች በወጥ ወይም ክፍት በነ ነጭ መስመር ወይም አረንጓዴ የእግረኛ መንገድ ምልክቶች፣
እና የባይስክል ምልክቶች የተመለከቱ ናቸው። የባይስክል መንገድ ለባለባይስክሎች የምርጫ መንገድ ነው።
አሽከርካሪዎች ወደ ግራ ወይም ቀኝ ለመዞር አስፈላጊ ካልነ በስተቀር የባይስክል መንገድ ላይ ማሽከርከር
የለባቸውም። ከመታጠፍ በፊት፣ በመስታወቶችዎ ከኋላዎ ሊኖሩ የሚችሉ ባለባይስክሎች መኖራቸውን
ይመልከቱ እና በመንገዱ ላይ ላሉ ባለሳይክሎች ቅድሚያ ይስጡ።

ከፍተኛ ተሳፋሪ ያለው ተሽከርካሪ (HOV) መንገድ

ከፍተኛ ተሳፋሪ ያለው ተሽከርካሪ (HOV) መንገዶች በጎዳና ላይ በመንገዱ መሀል ላይ በአልማዝ ቅርጽ
ምልክት የተለዩ ናቸው። HOV መንገዶች በተጨማሪ በማገጃዎች ወይም በወጥ ሁለት ነጭ መስመሮች
የተለያዩ ሊኑ ይችላሉ። በተጨናነቀ የትራፊክ ወቅቶች፣ HOV መንገዶች ለባሶች፣ የጋራየጭነት
መኪናዎች፣ በጋራ ሰዎች የሚሄዱባቸው ተሽከርካሪዎች፣ ሌላ ከፍተኛ ተሳፋሪ ያላቸው ተሽከርካሪዎች፣
ሞተርሳይክሎች፣ እና የተወሰኑ ንጹህ ልዩ የነዳጅ ተሽከርካሪዎች ብቻ የተገደበ ነው። የመንገድ ምልክቶች
ተሽከርካሪ የHOV መስመሮችን ለመጠቀም መያዝ ያለበት ከፍተኛ የተሳፋሪ ብዛት ያሳያል(ከሞተር
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ሳይክሎች እና የንጹህ ነዳጅ ተሽከርካሪዎች ውጭ) እና የHOV ገደቦች በስራ ላይ የሚኑበትን ጊዜ ያሳያሉ።
መንገዶቹ በማገጃ የተለያዩ ከነ፣ ሊቀየሩ የሚችሉ ናቸው።
ይህ ማለት በቀኑ የተወሰነ ጊዚያቶች ላይ፣ የትራፊክ እንቅስቃሴ ባንድ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። በቀኑ ሌላ
ጊዚያቶች፣ የትራፊክ እንቅስቃሴ በተቃራኒው አቅጣጫ ነው ማለት ነው። የአልማዝ ቅርጽ ምልክት ያለው
መንገዱ ለባስ መንገድ ብቻ የተገደበ መኑን በተጨማሪ ሊያሳይ ይችላል።
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ማስታወሻዎች፣
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