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( در میسوری که به مهاجرین و 3)سی() 501، یک آژانس غیر انتفاعی المللی دو لسانهخدمات دستیار بین

کند، این ترجمه را سفارش داده است تا منابع لسانی مستقیم در حمایت از عملیات پناهندگان خدمات ارائه می

حده پذیر به ایاالت متهای آسیبآمدگویی به افغانآمد گویی به متحدان، عملیات ایاالت متحده برای خوشخوش

ارائه کند. امید داریم این داکیومنت به یادگیری آزمون جواز رانندگی میسوری کمک کند و انتقال مهاجرین 

گذاری جدید افغان به نیروی کار میسوری را آسان کند. این داکیومنت برای دانلود، بازتولید، و به اشترک

 رایگان است.

( سفارش داده شده و با حمایت bilingualstl.orgلسانه )المللی دو این ترجمه توسط خدمات دستیار بین

دهندگان برای تولید این ترجمه مستقل ای از مالیاتسخاوتمندانه یک بنیاد خیریه ممکن شده است. هیچ بودجه

های آن نیز این ترجمه را درخواست، بررسی یا استفاده نشده است، و ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

 اند.تأیید نکرده

مارس  1ما باور داریم این داکیومنت یک ترجمه دقیق و وفادار دری از رهنمای درایور میسوری در تاریخ 

ها یا تغییراتی نپردازد که روزرسانیاست. لطفاً توجه داشته باشید که این ترجمه ممکن است به به 2022

دانند که این کاربران این داکیومنت می ایالت میسوری از این پس تاریخ در داکیومنت مبدأ ایجاد کرده است.

ها. ها یا قوانین دیگر ایالتشود و نه برای دستورالعملرهنما تنها در مورد ایالت میسوری استفاده می

دانند که این ترجمه فقط برای مقصدهای اطالعاتی است، به صورت رایگان توزیع کاربران همچنین می

ترجمان آن یا هر دفتر ایالت میسوری را در برابر هرگونه خطا یا شود، و موافق هستند که آژانس، ممی

 دانند.اشتباه واقعی یا درک شده مسوول نمی

 جیسون بیکر، مدیر اجرایی

 ربکا نیدنر، مدیر خدمات لسانی

 المللی دو لسانهخدمات دستیار بین

 
Bilingual International Assistant Services, a 501(c)(3) not-for-profit agency serving immigrants 
and refugees in Missouri, has commissioned this translation to provide direct language 
resources in support of Operation Allies Welcome, the U.S. operation welcoming vulnerable 
Afghans to the United States.  We hope that this document will assist with learning for the 
Missouri Driver Permit Exam and help ease the transition for new Afghan arrivals into the 
Missouri workforce.  This document is free to download, reproduce, and share. 

This translation was commissioned by Bilingual International Assistant Services 
(bilingualstl.org) and made possible through the generous support of a charitable 
foundation.  No taxpayer funds were used to produce this independent translation, nor did 
the State of Missouri or any of its agencies request, vet, or approve this translation.  

We believe this document to be an accurate and faithful Dari translation of the Missouri 
Driver Handbook as of March 1, 2022.  Please be advised that this translation may not address 
updates or changes made to the source document by the State of Missouri after this 
date.  Users of this document understand that this handbook applies only to the State of 
Missouri and not to the guidelines or laws of other states.  Users further understand that this 
translation is for informational purposes only, is being distributed free of charge, and agree 
that they will not hold the agency, its translators, or any State of Missouri office liable for any 
real or perceived error or miscommunication. 

Jason Baker, Executive Director 

Rebecca Niedner, Language Services Director 

Bilingual International Assistant Services 
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ن مربوط به وسایل نقلیه موتری دولنی که در این رهنما توضیح داده توجه:  اند شده به طور کامل کاپی نشدهقوانی 
ن فدرال و ایالنی و پالییس اداره مالیات و منحیث جمله ات احتمایل قوانی  بندی یکسان نیستند. به دلیل تغیی 

کند تا هر گونه تغیی  روز نباشد. این اداره تمام تالش خود را یم)اداره(، ممکن است معلومات این رهنما همیشه به
یس به آخرین نسخه، از ویبرا در ارسع وقت اعما  برای دسیی

ً
 سایت ما دیدن کنید. ل نماید. لطفا

 
رهنمای دریور میسوری توسط اداره مالیات میسوری منتشر شده است. 
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مطالعه دقیق رهنمای دریور میسوری اعتماد به نفس شما را در دریوری افزایش داده و دانش شما را در مورد 
ن عبور و مرور در میسوری باال یم ی داشته باشید، اقوانی   تر خواهید بود! یمنبرد. هر چه دانش بیشتر

 
ن عبور و مرور، باید در آزمون کتنی  برای آزمایش دانش خود  اک کنید. سؤال چند گزینه 25در مورد قوانی  ای اشیی

سؤال به درسنی پاسخ  20کند. برای قبویل در آزمون باید به مطالعه این رهنما، شما را برای این آزمون آماده یم
اند. هیچ سؤال مستقیم از اطالعات موجود در این رهنما طرح شده دهید. تمام سؤاالت آزمون به طور 

 مطرح نشده است. « ایپیچیده»
 

اک کنید. کیس که از باید در آزمون مهارتبرای آزمایش تواناپی خود در دریوری وسیله نقلیه،  های دریوری اشیی
د یمشما امتحان یم  برای شما یک تجگی 

ً
عادی است و حنی ممکن است فهمد که امتحان دریوری احتماال ربه غی 

 به یاد داشته باشید که ممتحن شما شما را عصنی یا آشفته کند. اگر عصنی هستید یا دچار تشویش شده
ً
اید، لطفا

ن شود که یماست و فقط شما را همرایه یم با افرادی نظی  شما برخورد داشته توانید وسیله نقلیه کند تا مطمی 
ول کنید و  ن ایمنن آگایه دارید. ممتحن هرگز قصد ندارد شما را به اشتباه بیاندازد. به یاد داشته خود را کنیی از قوانی 

ها کنند. اگر آنشوند و لیسنس دریوری خود را دریافت یمباشید که ساالنه هزاران نفر در این آزمون کامیاب یم
ین عملکرد توانند، پس شما هم یمیم  خود را ارائه دهید. توانید! فقط آرام باشید و بهیی
 

 ما مایل هستیم نظرات و سؤاالت شما را در مورد مطالب موجود در این رهنما بشنویم: 
 

 Driver License Bureau آدرس: 
P.O. Box 200 

Jefferson City, MO 65105-0200 
 2407-526 (573) تلیفون: 
 8174-522 (573) فکس: 
 dlbmail@dor mo gov ایمیل: 

 /http://dor mo gov سایت: ویب

 
 نام و شماره تلیفون سایر ادارات و دفاتر مرتبط در صفحه آخر این رهنما قرار دارد. 

 
کتابک رهنمای لیسنس دریوری تجاری میسوری و رهنمای اپراتوری موترسایکل در ویبسایت ما به آدرس 

 http://dor mo gov/ ن توانید از گشت شاهراه ایالت میسوری یمقرار داده شده است. شما همچنی 

(MSHP .یک کاپی درخواست کنید )( یا هر دفیی صدور لیسنس موتر و دریوری )دفیی لیسنس
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 لیسنس دریوری میسوری - 1فصل 

 
کند، باید های عمویم میسوری دریوری یمهر کس که یک وسیله نقلیه موتری یا یک موترسایکل را در رسک

توانید لیسنس دریوری میسوری را از هر دفیی لیسنس در میسوری معتیی داشته باشد. شما یملیسنس دریوری 
 دریافت کنید. 

 شما باید لیسنس دریوری میسوری را داشته باشید اگر: 
 یم ●

ی
 سال یا بیشیی سن دارید و قصد دارید دریوری کنید.  16کنید، در میسوری زندگ

 در میسوری ساکن شده ●
ی

خواهید دریوری کنید، حنی اگر از یک ایالت دیگر لیسنس دریوری اید و یمبه تازگ
 دارید. 

 به کتابک روز گذشته به میسوری آمده 30یک دریور تجاری خارج از ایالت هستید که در  ●
ً
اید. )لطفا

 رهنمای لیسنس دریوری تجاری میسوری مراجعه کنید.(
ور ندارید اگر:  ●  شما به لیسنس دریوری میسوری ضن
وها ●  ی ارتش هستید و لیسنس دریوری معتیی از ایالت خود دارید. عضو نی 
 دانشجوی تمام وقت هستید و لیسنس دریوری معتیی از ایالت خود دارید.  ●
 نمایید. ها را جابجا یمکنید یا آندر شاهراه با تراکتور مزرعه یا ابزار کشاورزی به طور موقت یا دائم کار یم ●

وز دریوری خود را همراه داشته باشید. اگر هر یک از مأموران اجرای قانون شما باید هنگام دریوری لیسنس یا مج
بخواهند لیسنس یا مجوز شما را ببیند، باید آن را ارائه دهید. این خالف قانون است که به دیگران اجازه دهید از 

 لیسنس یا مجوز شما استفاده کنند. 
، هویت )نام قانوپن کامل(، کند، هر کس که لیسنس یا مجوز جدید دریافت یمنکته!  باید تأیید وضعیت قانوپن

ن اجتمایع و سند اقامت میسوری را ارائه دهد. این الزامات در ادامه این فصل به طور مکمل توضیح  شماره تأمی 
 شود. داده یم

 اقسام مجوزها
 یمشود، شما به عنوان صغی  مسال سن دارید، در مجوزی که برایتان صادر یم 21اگر کمیی از 

ن
 شوید. عرف

ایط:  -مجوز تعلیم   15سن واجد شر
ن قدم در پروگرام لیسنس دریوری مرحله ( میسوری برای دریوران جوان است. به طور کیل، این GDLای )این اولی 

د. برای دهد تا تحت نظارت یک کالنمجوز به یک فرد جوان اجازه یم سال دارای لیسنس، دریوری یاد بگی 
، این  فصل را تا انتها بخوانید.  معلومات بیشیی

نکته مهم: فورم آزمون صادر شده توسط گشت شاهراه ایالت میسوری به عنوان مجوز یا لیسنس معتیی نیست. 
و اپراتور قانوپن برای دریافت  GDLشما باید فورم آزمون را به دفیی لیسنس محیل خود ارسال کنید تا  الزامات 

 مجوز یا لیسنس واقیع برآورده شوند. 
ایط:  -مجوز تعلیم موترسایکل   16یا  15½سن واجد شر

ی دریوری با موترسایکل یا موترسایکل با سه چرخ، یم توانید برای مجوز تعلیم موترسایکل درخواست جهت یادگی 
ایط درخواست   سال است.  16یا  15½دهید. همانطور که در زیر توضیح داده شده، سن واجد رسر

 روز( 182سال و  15) 15½ ●
شود که شما یک دوره آموزیسر تأیید شده دریور مجوز تعلیم موترسایکل تنها در صورپی صادر یم

سنجی و ، تست بیناپی Mو کالس  Fهای کتنی کالس موترسایکل را موفقانه گذرانده باشید. شما باید آزمون
آزمون عالئم رسک را پشت رس بگذارید. 
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ن باید رضایت کتنی  والدین یا رسپرست قانوپن خود را داشته باشید. این مجوز فقط به دریوری در همچنی 
ل و دریوری با موترسایکل با حجم حداکیر  50روز در شعاع  ن یس و بدون مسافر اجازه یس 250ماییل مین

 دهد. یم
 سال یا بیشیی  16 ●
دهید، اما کورس آموزیسر توانید برای مجوز تعلیم موترسایکل درخواست سال یا بیشیی دارید یم 16اگر 

دریور موترسایکل الزایم نیست. اگر لیسنس دریوری معتیی ندارید، برای دریافت مجوز تعلیم موترسایکل باید 
اک کنید.  Mو کالس  Fهای کتنی کالس در آزمون  اشیی

اک کنید و مرصف مناسب را برای واجوقنی آماده شدید، یم ایط توانید در آزمون دریوری موترسایکل اشیی د رسر
دازید.   شدن جهت دریوری موترسایکل بیی

ن موترسایکل میسوری، به کتابک رهنمای اپراتور موترسایکل موجود در   در مورد قوانی 
برای معلومات بیشیی

ن یم /http://dor .mo.govسایت ما به آدرس ویب یا هر اداره لیسنس  MSHPتوانید از مراجعه کنید. همچنی 
 کنید. دیگر، یک کاپی درخواست  

 هااقسام لیسنس
 یمسال سن دارید، در لیسنیس که برایتان صادر یم 21اگر کمیی از 

ن
شوید. وقنی به شود، شما به عنوان صغی  معرف

 رسیدید، یم 21سن 
ی
توانید برای لیسنس دریوری دیگری )بدون اشاره به صغی  بودن( درخواست کنید و سالگ

 سال شما منقضن شود.  21نس زیر پرداخت انجام دهید یا صیی کنید تا لیس
 )کالس 

ن
ایط:  -( Fلیسنس میان  16سن واجد شر

ن قدم در پروگرام لیسنس دریوری مرحله ( میسوری برای دریوران جوان است. به طور کیل، این GDLای )این دومی 
، این فصل را لیسنس امتیازات دریوری محدودی را به یک فرد جوان یم تا انتها دهد. برای معلومات بیشیی

 بخوانید. 
ایط:  -( Fلیسنس دریوری کامل )کالس   18سن واجد شر

ن گفته یم شود. برای استفاده از هر وسیله نقلیه موتری این لیسنس دریوری پایه است که به آن لیسنس اپراتور نی 
ن لیسنس  داشته باشید )به غی  از وسیله نقلیه Fباید لیسنس کالس   Eیا  A، B، Cکالس ای که شما را ملزم به داشیی

 دهد مگر اینکه لیسنس، تأییدیه موترسایکل به شما اجازه دریوری با موترسایکل را نیم Fکند.( لیسنس کالس یم
(Mرا نشان دهد. بعدتر در این فصل در مورد  تأییدیه )ها صحبت خواهیم کرد. شما باید آزمون ، های کتنی
، عالئم رسک و دریوری کالس بیناپی   را بگذرانید.  Fسنجی

ایط:  -( Eلیسنس برای استخدام )کالس   18سن واجد شر
 از فصل  Eآزمون کتنی برای لیسنس کالس 

ً
)وسایل نقلیه  15شامل سؤاالپی بر اساس رهنمای کامل دریور و عمدتا

 باید آزمون بیناپی 
ن دارید،  Fسنجی و عالئم رسک را بگذرانید. اگر از قبل لیسنس کالس تجاری( است. شما همچنی 

ور نیست. با این حال، اگر در سن   برای مجوز کالس  18آزمون دریوری ضن
ی
کنید، همچنان درخواست یم Eسالگ

ایط زیر »باید  را ببینید( برای أخذ یک لیسنس کامل برآورده کنید. دالیل مختلفن برای  18را )صفحه « سال 21رسر
 وجود دارد، مانند:  Eأخذ لیسنس کالس 

کند )مانند دریور یک مرکز مسافر یا کمیی را جابجا یم 14با یک وسیله نقلیه موتری که  اگر برای دریوری ●
 کنید. مراقبت روزانه( پیسه دریافت یم

ن پیسه یا به عنوان بخیسر از وظیفه خود حمل یم ● (. کنید )مانند دریور گلاگر اموایل را در ازای گرفیی  فرویسر
کنید که متعلق به شخص دیگری استفاده یم نقلیه موتری اگر به طور منظم برای وظیفه خود از وسیله ●

پوند یا کمیی از وزن ناخالص موتر  26000است و برای حمل بار و کاال طرایح شده است. وزن موتر باید 
(GVWR .باشد و نیازی به نصب اعالن مواد خطرناک نباشد ) 
 : ندارند ( E کالس) استخدام برای لیسنس دریافت به نیازی زیر  افراد  RSMo 438. 387طبق
پوند به منظور ارائه خدمات حمل  12000افرادی که از وسیله نقلیه موتری با وزن ناخالص کمیی یا مساوی  ●

کت شبکه حمل و نقل یا دریور تاکیس استفاده یم ایط رسر  کنند؛ یاو نقل به عنوان دریور واجد رسر
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ها یا سایر مراکزی که غذا را برای مرصف رویسر ها، اغذیه ففرویسر  افرادی که برای نهادهاپی مانند فست فود ●
 دهند. کنند، خدمات تحویل غذای آماده ارائه یمدر خارج از ساحه مرکز فعالیت خود تهیه یم

ایط:  -( Mلیسنس موترسایکل )کالس   16سن واجد شر
)یا  Mمجوز کالس  کنید، باید لیسنس یا های عمویم دریوری یماگر با موترسایکل یا موترسایکل سه چرخه در رسک

، بیناپی ( داشته باشید. شما باید آزمونMلیسنس دریوری با تأیید  ، عالئم رسک های کتنی های و مهارتسنجی
ن  Mبرای متقاضیان لیسنس کالس  GDLرا بگذرانید. الزامات  Mو کالس  Fموترسایکل کالس  سال  18تا  16بی 

کند نیازی مراجعه کنید. دریوری که با بایسیکل موتری کار یم در ادامه این فصل GDLشود. به الزامات اعمال یم
به دریافت تأییدیه موترسایکل ندارد، اما باید لیسنس معتیی اپراتور )یا درجه باالتر( داشته باشد.برای معلومات 

ن موترسایکل میسوری، به کتابک رهنمای اپراتور موترسایکل موجود در ویب  در مورد قوانی 
به  سایت ما بیشیی

ن یم /http://dor .mo.govآدرس  یا هر اداره لیسنس دیگر، یک کاپی  MSHPتوانید از مراجعه کنید. همچنی 
 درخواست کنید. 

 (Cیا  A، Bلیسنس دریوری تجاری )کالس 
کنید، باید لیسنس دریوری تجاری داشته باشید. برای بر اساس نوع وسیله نقلیه موتری تجاری که دریوری یم

با تأییدیه مواد خطرناک یا بس مکتب  CDLسال داشته باشید و برای دریافت  18باید حداقل  CDLدرخواست 
 برای  18سال سن داشته باشید. اگر در سن  21باید حداقل 

ی
درخواست دهید، هنوز باید الزامات  CDLسالگ

 را برآورده کنید. « سال 21زیر »
ن دریوری تجاری  در مورد قوانی 

میسوری، به کتابک رهنمای لیسنس دریوری تجاری موجود  برای معلومات بیشیی
ن یم /http://dor .mo.govسایت ما به آدرس در ویب یا هر اداره  MSHPتوانید از مراجعه کنید. همچنی 

 (NDکارت لیسنس/شناساپی غی  دریور )کالس لیسنس دیگر، یک کاپی درخواست کنید.  
، یم ید. لیسنس غی  دریور عکستوانید یک لیسنس برای اهداف شناساپی  دار بگی 

دریور شما در سال ششم پس از درخواست و در تاری    خ تولدتان منقضن یم سال یا بیشیی سن  70شود. اگر غی 
دریور شما با عنوان منقضن نشدپن صادر یم دریور دارید، لیسنس غی   70شود. استثناء: برای متقاضیان لیسنس غی 

است  کارت مطابق با شناسه واقیع یا دوره کمیی بر اساس برریس وضعیت سند ساله یا باالتر، در صورت درخو 
 مهاجرت، ممکن است تاری    خ انقضای شش ساله در نظر گرفته شود. 

 الزامات دریافت لیسنس یا مجوز
بسته به سن شما، اینکه آیا در حال دریافت لیسنس یا مجوز جدید هستید، یا اگر در حال تمدید آن هستید یا به 

 به میسوری نقل مکان کردهتا
ی

ایط الزم برای دریافت لیسنس کیم متفاوت است. زگ  اید، رسر
 برای معلومات بیشیی به برای شما اعمال یم GDLساله هستید، پروگرام  21تا  15اگر دریور  ●

ً
شود. لطفا

، هویت ) GDLبخش  ایط بودن باید تأیید وضعیت قانوپن شامل در این فصل مراجعه کنید. برای واجد رسر
ن اجتمایع، معلومات تغیی  نام در صورت وجود و اقامت   و تاری    خ تولد کامل(، شماره تأمی 

نام قانوپن
 میسوری )به تفصیل در این فصل( را نشان دهید. 

اگر در میسوری یک دریور هستید ممکن است به ازای هر درخواست برای تمدید لیسنس دریوری، لیسنس  ●
دریور، یا مجوز تعلیم،   غی 

 
، هویت )شامل نام قانوپن و تاری    خ تولد کامل(، ا  ● ز شما خواسته شود تا اسناد مربوط به وضعیت قانوپن

ن  ن اجتمایع، معلومات تغیی  نام در صورت وجود و اقامت میسوری را نشان دهید. شما همچنی  شماره تأمی 
 باید لیسنس قبیل خود را ارائه دهید. 

، هویت )شامل نام قانوپن و تاری    خ تولد برای دریافت لیسنس  ● جدید میسوری، باید تأیید وضعیت قانوپن
ن اجتمایع، معلومات تغیی  نام در صورت وجود و اقامت میسوری را نشان دهید.  کامل(، شماره تأمی 
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، بیناپی  اک کنید. آزمون چهار قسمنی شامل آزمون کتنی
، شما باید در آزمون چهار قسمنی دریور اشیی سنجی
 2های دریوری است. )برای کسب معلومات بیشیی به فصل آزمون عالئم عبور و مرور و آزمون مهارت

 مراجعه کنید.(
 وارد میسوری شده ●

ی
اید و قصد دارید لیسنس دریوری خارج از ایالت خود را انتقال بدهید، باید اگر به تازگ

، هویت )شامل نام قانوپن و تاری    خ تولد   ن اجتمایع، معلومات تأییدیه وضعیت قانوپن کامل(، شماره تأمی 
، اگر با آدرس محل سکونت  تغیی  نام در صورت لزوم، محل سکونتتان در میسوری و آدرس پوسنی

ن باید لیسنس محل اقامت قبیل خود را تحویل دهید و در تست  متفاوت است، را ارائه دهید. همچنی 
اک کنید. با انتقال بیناپی  لیسنس دریوری خارج از ایالت شما، هر گونه لیسنس سنجی و عالئم رسک اشیی

دریور صادر شده در ایالت دیگر باطل یم  شود. دریوری، مجوز یا لیسنس غی 
( 2کند، باید در آزمون چهار قسمنی دریور )جزئیات در فصل اگر هر یک از موارد زیر در مورد شما صدق یم ●

اک کنید:   اشیی

 اید. میسوری درخواست دادهشما برای لیسنس دریوری جدید در  ○

 روز( است که منقضن شده.  184لیسنس دریوری میسوری شما بیش از شش ماه ) ○

 روز است که منقضن شده.  184لیسنس خارج از ایالت شما بیش از  ○

ن امتیازات منفن زیاد در سوابق دریوری اتان )به فصل  ○ مراجعه کنید( یا به  11لیسنس شما به دلیل داشیی
 مراجعه کنید( باطل شده.  10ز الکهول )به فصل دلیل استفاده ا

اک کنید، حنی اگردر حال حاضن لیسنس دریوری مدیر مالیات از شما یم ○ خواهد که در امتحان اشیی
 داشته باشید. 

 مدارک مورد نیاز
دریور اقدام یم کنید، باید تأییدیه وضعیت اگر برای دریافت یا تمدید هر گونه لیسنس، مجوز، یا لیسنس غی 

ن اجتمایع، معلومات تغیی  نام در صورت لزوم،   و تاری    خ تولد کامل(، شماره تأمی 
، هویت )شامل نام قانوپن قانوپن

ن  ، اگر با آدرس محل سکونت متفاوت است، را ارائه دهید. همچنی  محل سکونتتان در میسوری و آدرس پوسنی
دریور فعیل خود را نشان داده و ت حویل بدهید. جزئیات این الزامات در زیر ذکر باید لیسنس، مجوز یا لیسنس غی 

 مراجعه کنید. /http://dor.mo.govشده است. برای معلومات بیشیی به
 
●  : تواند تصدیق تولد ایاالت متحده را نشان دهد )دارای مهر یک شهروند ایاالت متحده  یموضعیت قانوپن

(. تصدیق تولد شفاخانه و کارتبرجسته و صادر شده  های ثبت تولد قابل توسط یک اداره سوابق حیاپی
تواند پاسپورت معتیی و منقضن نشده ایاالت متحده، تصدیق شهروندی ایاالت متحده، قبول نیستند.( یم

ه از تصدیق تولد ایاالت متحد« کاپی »تصدیق تابعیت، یا تصدیق تولد در خارج از کشور را نشان دهد. یک 
 همراه با  کارت شناساپی نظایم ایاالت متحده یا اوراق ترخیص(. 

)صادر شده توسط یک اداره سوابق حیاپی
این اثبات وضعیت قانوپن برای صدور سند مطابق با شناسه واقیع قابل قبول نیست. شهروندان 

امریکاپی باید مدارک مهاجرپی مناسب، که وضعیت متقاضن را نشان یم کنند. لیست کامل دهد، ارائه  غی 
منطبق با شناسه واقیع را برریس  ور قابل قبول برای دریافت کارت مطابق با شناسه واقیع یا غی  مدارک ضن

 کنید. 
.http://dor .mo .gov/drivers/idrequirements .php 

 مجوز یا لیسنس تمدید اگر در حال  - سال و باالتر  65معافیت سن 
منطبق با شناسه واقیع هستید و  تجاری غی  دریور غی  سال یا بیشیی سن دارید، ممکن است  65دریوری یا لیسنس غی 

 از ارائه مدارِک محل تولد معاف شوید. 
نام قانوپن و تاری    خ تولد کامل شما باشد. بسیاری از اسناد مورد استفاده برای تأیید هویت باید شامل هویت:  ●

ن هویت را ثابت یم  نی 
کنند؛ این اسناد عبارتند از: سند مجوز کار، لیسنس شناسه اسناد وضعیت قانوپن

منطبق با شناسه واقیع، یا پاسپورت خاریحی با ویزه ایاالت متحده همراه با  -Iمطابق با شناسه واقیع یا غی 
94.

http://dor.mo.gov/
http://dor.mo.gov/drivers/idrequirements.php
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های مختلفن برای اثبات آدرس فعیل خود دارید. برای مثال بل آب و برق فعیل شما گزینه: اقامت میسوری ●
، کارت شناساپی  )از جمله تلیفون، برق، گاز، آب، فاضالب و تلویزیون کیبیل(، رسید مالیات بر داراپی

یل یا اداره روز گذشته توسط یک ایالت دیگر، دولت مح 90دهندگان، یا هر نامه رسیم صادر شده در رأی
فدرال دیگر در لوگو خودشان. برای أخذ یک سند مطابق با شناسه واقیع، باید دو سند تأیید کننده اقامت 

منطبق با شناسه واقیع، باید یک سند تأییدکننده اقامت  میسوری ارائه دهید. برای أخذ یک سند غی 
سند برای تأیید آدرس پوسنی ارائه میسوری ارائه دهید. اگر یک آدرس پوسنی جداگانه دارید، باید یک 

 دهید. 
شما باید مدرگ مبنن بر آدرس محل  .نیستصندوق پسنی به عنوان آدرس مسکوپن قابل قبول توجه: 

لیسنس  های فعیل مهم هستند! آدرس پوسنی جایگزین )در صورت وجود( ارائه دهید. آدرسو سکونت 
 شود. شما به آدرس ارائه شده، پوست یم

قبوِل ذکر شده در لیست را برای تأیید آدرس توانید یک سند قابلسال سن دارید و نیم 21 اگر کمیی از  ○
تواند این سند را از محل سکونت در میسوری ارائه دهید، پدر یا مادر یا رسپرست قانوپن اتان یم

مراجعه کنید.  www .dor .mo .govطرف شما ارائه دهد. به فهرست کامل اسناد قابل قبول در 
برای اهداف درخواست برای یک سند مطابق با شناسه واقیع، استفاده از سند ارائه شده توسط 

 والد رسپرست، تنها به عنوان ییک از دو سند تأیید اقامت مورد نیاز قابل قبول است. 
آدرس محل سکونت، مکاپن است که شخص به طور فزییک در آنجا حضور داشته و آن را خانه  ▪

ل واقیع، ثابت، اصیل و دائیم یک شخص است که شخص داند. نشاپن محیم ن ل سکونت، مین
 یم

ی
ماند؛ حنی اگر در حال حاضن در جای دیگری قصد بازگشت به آن را دارد و در آنجا باف

 ساکن باشد. 
ن اجتمایع ●  شماره تأمی 

ن ایالنی شما را ملزم یم ن اجتمایع )قوانی  برای دریافت ( خود را در درخواستتان SSNکند که شماره تأمی 
ن اجتمایع، )باید اصل، امضا شده و را یم SSNلیسنس یا مجوز میسوری درج کنید.  توانید با ارائه کارت تأمی 

ن 1099، فورم W-2بدون روکش باشد( استیتمنت عایدی و مالیات  ، یا یک ورقه معاش با نام و شماره تأمی 
 اجتمایع نشان دهید. متقاضیان لیسنس دریوری معتیی فعیل 

ً
دریور یا مجوز که قبال میسوری، لیسنس غی 

SSN توانند برای تأیید، شماره خود را به طور شفایه اعالم کنند. اند، یمخود را تأیید کرده 
ن اجتمایع ندارید:   اگر شماره تأمی 

ن اجتمایع )باید نامه ○ ن اجتمایع خود ارائه دهید. SSAای را از اداره تأمی  ( در مورد وضعیت شماره تأمی 
، ممکن است واجد مت ن اجتمایع، بسته به اسناد تأیید وضعیت قانوپن قاضیان بدون شماره تأمی 

ایط سند مطابق با شناسه واقیع نباشند.   رسر
 

مهاجر هستید و مجاز به کار کردن در ایاالت متحده توجه:  اگر شما یک دانشجوی خاریحی غی 
دارای  باید مهاجرت شما یا وابستگان شما الزایم نیست. )سند  SSAنیستید، ارائه وضعیت نامه از 

 باشد.( Jیا  Fبندی طبقه

ن اجتمایع، قبل از چاپ و ارسال، ممکن است درخواست ○ های لیسنس یا مجوز بدون شماره تأمی 
 مرکزی برای تأیید نهاپی برریس شوند. 

توسط دفیی
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اتان آمده متفاوت است یا وضعیت قانوپن ارائه شده اگر نام فعیل شما با آنچه در سند هوینی و  -تغیی  نام  ●
 در همه اسناد شما یکسان نیست، ییک از اسناد زیر که حاوی نام فعیل صحیح شما است را ارائه کنید. 

تصدیق ازدواج تأیید شده، حکم طالق تأیید شده، حکم محکمه تأیید شده، اسناد فرزندی با  -تغیی  تخلص ●
 تصدیق تولد اصالح شده. حکم محکمه تأیید شده، یا 

 حکم محکمه تأیید شده.  - تغیی  نام ●
 حکم محکمه تأیید شده.  - تغیی  نام میاپن  ●

ن شوید که تمام مدارک الزم را همراه خود دارید. این باعث نکته!  قبل از مراجعه به اداره لیسنس، مطمی 
ن دیگر یمضفه  شود! جوپی در وقت شما و مراجعی 

 مصارف مجوز
 دارد. مصارف آزمون درخواست، شامل مرصف و مدت 

ی
مجوز به سن متقاضن در زمان انجام این عملیات بستیک

 شود. نیم
 مجوز جدید / تمدید مجوز

 معتیی برای ...  مرصف حداقل سن قسم

 طول کورس تأیید شده 1.00$ 15 مجوز دانشجوپی 

 ماه 12-0 7.00$ 15 مجوز تعلیم

 روز( 182ماه ) 6تا  0 7.00$ یا  9.75$ 16یا  15½ مجوز موترسایکل

( غی  قابل تمدید 360سال ) 1 16.00$ 18 مجوز دریور تحت تعلیم تجاری
 روز یا کمیی

 مصارف لیسنس
 دارد. مصارف آزمون درخواست، شامل 

ی
مرصف و مدت لیسنس به سن متقاضن در زمان انجام این عملیات بستیک

 شود. نیم
 

 لیسنس جدید / تمدید لیسنس

 معتیی برای ...  مرصف سن حداقل قسم

 سال 2-0 11.00$ 16 لیسنس میاپن 

 لیسنس کامل
 18 (F)کالس 

$13.50 
 یا

$27.00 

 سال* 3–0
 یا

 سال* 6–0

 لیسنس برای استخدام
18 

 
 یا

$21.00 
 یا

$42.00 

 (Eسال* )کالس  0-3
 سال* 6–0

 سال با تأییدیه  70سن 
 بس مکتب

 11.00جدید: $
 6.00تمدید: $

 سال 0-1

 لیسنس
 دریور تجاری

 
 (Cیا  A، B)کالس 

18 $26.00 
 یا

 
$52.00 

 سال* 3–0
 یا

 
 سال* 6–0

 سال با تأییدیه  70سن 
 بس مکتب

 13.50جدید: $
 6.00تمدید: $

 سال 0-1

 لیسنس
 فقط موترسایکل

 (M)کالس 
16 

$13.50 
 یا

$27.00 

 سال* 3–0
 یا

 سال 6–0

دریور  لیسنس غی 
)  )کارت شناساپی

 
دریور )فقط برای اهداف لیسنس  غی 

ی(رأی  گی 

ن   همه سنی 
 
 

171/2' 

$18.00 
$0.00 

 سال* 6–0
 نشدپن یا منقضن 
 

 سال* 6–0
 نشدپن یا منقضن 

 *بر اساس سن متقاضن یا وضعیت تأیید مدارک در زمان انجام این عملیات.                    
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 هامحدودیت
کند، ممکن دارید یا مشکالت طنی دارید که تواناپی شما در دریوری ایمن را مختل یماگر تجربه کیم در دریوری 

ایط خاص دریوری کنید. اگر لیسنس لیسنس محدود دریافت کنید. این لیسنس به شما اجازه یم دهد فقط تحت رسر
محدودیت از  محدود دارید، یک یا چند کود محدودیِت نشان داده شده در زیر را خواهد داشت. برای حذف یک

اک کنید. اگر از محدودیت)ها( تخیط کنید،  لیسنس، ممکن است از شما خواسته شود که در آزمون دریوری اشیی
ممکن به دریوری بدون لیسنس متهم شوید و در صورت محکومیت، امتیازات منفن در سوابق دریوری شما ثبت 

مراجعه کنید(، ممکن لیسنس شما به حالت تعلیق  11شود. اگر امتیازات منفن زیادی دریافت کنید )به فصل یم
 درآید یا لغو شود. 

 کودهای محدودیت
A های اصالیح ن مجاز برای وسیله نقلیه مسافری کالس  N لین  Bیا  Aغی 
B وپن عقب نمای موتر مجاز برای وسیله نقلیه موتری تجاری ) O  آینه بی  ( CMVغی 

 الری-تراکتور
C فقط دریوری در روز P  مجاز  CMVبرای حمل مسافر در بس  غی 
D اتوماتیک 

ی
بکس/برف نگ گی   بیش از پنج محدودیت Q اشیی

E  بکس دسنی مجاز برای گی   بالش چوگ مخصوص CMV Rغی 
F  مایل در ساعت 45محدود به T ون  آینه سمت راست بی 
G  ماییل 25شعاع U * محدودیت بدون کود 
H های مخصوص دستدستگاه V  تفاوت طنی 
I  لیسنس میاپن W ایمعاف برای دریوری موترهای مزرعه 
J ییک موتر مجاز برای حمل بار در موتر تانک  X سگنال الکیی  CMVغی 
K ( فقط دریوری درون ایالنیCDL) Y ون  آینه سمت چپ بی 
L CMV بدون برک بادی Z  مجاز برای  مجهز به برک بادی کامل CMVغی 

M  مجاز برای وسیله نقلیه    Aمسافربری کالس غی 
 

*محدودیت بدون کود شامل هر قسم محدودینی است که در اینجا ذکر نشده باشد. یک محدودیت بدون کود با 
شود و توضیحات در پشت سند، در صورپی که جا در قسمت محدودیت لیسنس یا مجوز درج یم« U»یک 

، یا باشد، نمایش داده یم هاپی تواند از اداره بخواهد که محدودیتداکیی یمشود.  هر افش مجری قانون، قاضن
 برای لیسنس شما ایجاد کند. 

 ارجاع طب  
 دو دلیل وجود دارد که ممکن از شما خواسته شود تا اعالن داکیی را به اداره مالیات ارائه دهید: 

، تشنج، یا غش شده ●
ی

 اید. شما در شش ماه قبل از درخواست لیسنس، دچار مرض ِمرگ
یوتراپ، یک ممتحن  ● ن ، فی 

دریوری، کارمند اداره لیسنس،ییک از اعضا خانواده، افش مجری قانون، داکیی
یست، یا  کاردرمانگر، متخصص کایروپراکتیک، نرس، روانشناس، مددکار اجتمایع، مشاور مسلگ، اپتومیی

ن فوریت ، معتقد است که شما مشکالت طنی دیگری دارید که ممکن است نتوانید تکنسی  به طور های طنی
 ( را خانه پوری و به اداره ارسال 4319فورمایمن دریوری کنید. این شخص باید یک گزارش وضعیت دریور )

 کند. 
 هاتأییدیه
 مخالف محدودیتتأییدیه

ً
ایط انجام کارهاپی یمها دقیقا

کنند که بدون تأیید ها هستند، زیرا شما را واجد رسر
های موجود برای لیسنس توانید انجام دهید، مانند: دریوری با بس مکتب یا دریوری با موترسایکل تأییدیهنیم

تجاری )کالس اند. ( میسوری شما در صفحه بعد فهرست شدهM، یا F، E دریوری غی 

http://dor.mo.gov/forms/4319.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4319.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4319.pdf
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آموزان را از مکتب به خانه و از خانه به تأییدیه بس مکتب برای هر کیس که دانش -( Sتأیید بس مکتب) ●
ور است. تأییدیه بس ها را به محل رویدادهای تحت نظر مکتب منتقل یمنرساند و آمکتب یم کند، ضن

)برای اجاره( یا لیسنس تجاری  Eساله یا باالتر که دارای لیسنس کالس  21ریوران مکتب ممکن است برای د
( هستند صادر شود. در صورت عدم قبویل در آزمایش مواد مخدر، الکهول یا Pبا تأییدیه حمل مسافر )

ن و مقررات فدرال یا ایالنی در مورد عملکرد بس مکتب انجام ود، شیم مواد کیمیاوی که مطابق با قوانی 
 تواند به مدت یک سال تعلیق شود. تأییدیه بس مکتب یم

ن میسوری مقررات عملیاپی ویژه ای برای بس مکاتب دارد. در صورت نیاز به معلومات بیشیی به این قوانی 
های زیر به تماس شوید: اداره آموزش ابتداپی و لیسه میسوری، آدرس ایمیل بزنید و یا با شماره تلیفون

; webreply@dmpt. dese .mo .govحمل و نقل مکتب، ایمیل:  —اداری و مایل بخش خدمات 
 . 6898-526( 573; فکس: )0357-751( 573تلیفون: )

های عمویم دریوری اگر موترسایکل یا موترسایکل سه چرخه را در رسک -( Mتأییدیه موترسایکل ) ●
ر مورد نیاز است. برای افزودن تأییدیه کنید، تأییدیه موترسایکل در لیسنس اپراتور یا کالس باالتیم

، عالئم رسک و آزمون موترسایکل به لیسنس موجود، باید آزمون کتنی موترسایکل، بیناپی  سنجی
ن   در مورد قوانی 

مهارت موترسایکل یا موترسایکل سه چرخه را بگذرانید. برای معلومات بیشیی
سایت ما به مراجعه کنید، که در ویب موترسایکل میسوری، به کتابک رهنمای اپراتور موترسایکل

ن . است موجود  /http://dor .mo .govآدرس   لیسنس اداره هر  یا  MSHP از  توانید یم همچنی 
 . کنید   درخواست کاپی   یک، دیگر 

س هستند. اگر لیسنس دریوری تجاری یا مجوز دریور تحت تعلیم تجاری دارید، تأییدیه ●  در دسیی
ن
های اضاف

ن دریوری تجاری میسوری، به کتابک رهنمای لیسنس دریوری تجاری   در مورد قوانی 
برای معلومات بیشیی

ن . کنید   مراجعه، است موجود  /http://dor .mo .govسایت ما به آدرس که در ویب  از  توانید یم همچنی 
MSHP  کنید   درخواست کاپی   یک، دیگر  لیسنس اداره هر  یا . 

 یادآوری تمدید -تمدید لیسنس یا مجوز 
کند تا قبل از انقضای لیسنس، آن را تمدید کنید. یادآور تمدید برای مجوز موقت تعلیم یا یادآوری یماداره به شما 

مجوز دریور تحت تعلیم تجاری ارسال نخواهد شد. یادآوری به آدرس پوسنی موجود در سوابق دریور شما ارسال 
 روز کنید: یر بههای ز توانید آدرس خود را به ییک از روششود. هنگام نقل مکان، یمیم
 تغیی  آدرس را در دفیی لیسنس محیل خود تکمیل کنید؛ ●
 ؛/http://dor .mo .govآنالین در  ●
 یا dlbmail@dor .mo .govارسال ایمیل به ●
 یک اطالعیه کتنی با آدرس جدید خود به آدرس زیر ارسال کنید:  ●

Driver License Bureau, P.O. Box 200, Jefferson City, MO 65105-0200. 
توانید لیسنس خود را از شش در یادآوری ارسایل، مرصف مورد نیاز برای تمدید لیسنس مشخص شده است. یم
کت سنجی و عالئم رسک ماه قبل از انقضای آن تمدید کنید. با هر بار تمدید لیسنس، باید در آزمون بیناپی  رسر

 کنید. 
شما موظف هستید حنی اگر پیام یادآوری دریافت نکردید، لیسنس دریوری خود را تمدید کنید. در پی عدم تمدید 

اک کنید. ممکن است شما به موقع لیسنس، ممکن است مجبور شوید در آزمون های کتنی و دریوری مجدد اشیی
اگر قرار است برای مدت طوالپن ایالت یا کشور را ترک بخاطر دریوری بدون لیسنس معتیی جریمه شوید. استثناء: 

 اتان درخواست بدهید. توانید برای تمدید زودهنگام لیسنس دریوری خود در اداره لیسنس محیلکنید، یم
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دریوری تواند تا شش سال اعتبار داشته باشد. اگر لیسنس شما منقضن شده، مجاز به یک لیسنس دریوری یم
خواهید بدون وقفه به دریوری ادامه دهید، باید لیسنس خود را قبل از انقضای آن تمدید کنید. اگر نیستید. اگر یم

سنجی و روز( پس از تاری    خ انقضای آن تمدید نکنید، عالوه بر تست بیناپی  184لیسنس خود را ظرف شش ماه )یا 
اک کنید.  2ه فصل های کتنی و دریوری )بعالئم رسک، باید در آزمون  مراجعه کنید( اشیی

 در پایان هر ماه، در دفاتر لیسنس بسیار بی  و بار است. از آنجاپی که یم
ً
توانید لیسنس خود را از شش ماه معموال

های طوالپن شود زمان مناسنی را انتخاب کنید تا در صفروز( قبل از انقضای آن تمدید کنید، توصیه یم 184)
توانید هر دو اه تا تاری    خ انقضای لیسنس دریوری و ثبت وسیله نقلیه موتری شما مانده، یمنمانید. اگر شش م

 نیازی به مراجعه به اداره لیسنس نداشته باشید. 
ً
 تمدید را همزمان انجام دهید تا بعدا

وهای ارتش   تمدید ذریعه پوست برای اعضای فعال نی 
وهای ارتش و وابستگان آ میسوری امکان تمدید از طریق پوست را برای اعضای کند. متقاضیان ها فراهم یمننی 

 http://dor( )به صورت آنالین در 4317 فورمباید یک درخواست لیسنس دریوری تکمیل شده با پوست )
.mo .gov/  شود( همراه با مدارک و مصارف مورد نیاز ارسال موجود است یا در صورت درخواست فکس یم

 کنند. 
وهای ارتش که لیسنس آن اند منقضن شده، تا شش ماه ها وقنی در خارج از ایالت بودهمیسوری برای اعضای نی 

روز پس اقامت مجدد در میسوری، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد،  90مت صادقانه یا ظرف پس از اتمام خد
کند. در زمان درخواست عالوه بر سایر اسناد تمدید مورد نیاز، امکان تمدید مجدد بدون معاینه را فراهم یم

ای دریوری معتیی لیسنس میسوری منقضن شده و اسناد اتمام خدمت باید ارائه شوند. لیسنس منقضن شده بر 
وط فقط شما را از برریس مجدد معاف یم کند و امتیازات واقیع دریوری را پس از تاری    خ انقضا نیست. این رسر

 کند. تمدید نیم
 لیسنس مفقود شده، دزدیده شده یا خراب شده

تلیفون به شماره توانید از طریق اگر لیسنس شما در زماپن که خارج از ایالت هستید مفقود یا به رسقت رفته، یم
)برای درخواست 751-4600( 573)  از  را  فرم یا  کنید   درخواست(  4317فورمنامه لیسنس دریوری پوسنی

 . کنید   دانلود  ما  سایتویب
اگر لیسنس شما مفقود شده، به رسقت رفته یا خراب شده، باید برای یک لیسنس المثنن درخواست بدهید. اگر 

، لیسنس خود را شود، یمیم لیسنس فعیل شما ظرف شش ماه آینده منقضن  توانید به جای دریافت لیسنس المثنن
 شود. جوپی در وقت و پول شما یمزودتر تمدید کنید. این باعث ضفه

 که لیسنس شما به حالت تعلیق در یم
ن
 شودآید یا باطل یمتمدید لیسنس زمان

تجاری دارید، یم اک کنید و لیسنس خود را  سنجی و توانید در تست بیناپی اگر لیسنس دریوری غی  عالئم رسک اشیی
، تمدید کنید. با این حال، اگر امتیاز دریوری شما به حالت تعلیق درآمده استحنی در زماپن که امتیاز دریوری شما 

توانید لیسنس خود را تمدید کنید که این امر به دلیل امتناع شما از انجام تنها در صورپی یمباطل شده باشد، 
 یاوی باشد. آزمایش کیم

ایط را به حالت قبل برنگردانید و امتیاز دریوری اتان مانند سابق نشود، پس نخواهید لیسنس خود را تا زماپن که رسر
 گرفت. 

 معلومات دیگر در مورد لیسنس دریوری شما
 معلومات در مورد اهداء عضو، چشم و بافت ●

دریور درخواست هنگایم که برای یک مجوز جدید، المثنن یا  تمدید کردن مجوز و أخذ لیسنس دریور یا غی 
شود. کنید، در زمان ارائه درخواست از شما دو سؤال بسیار مهم پرسان یمیم
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ی اهداکنندگان به عنوان اهداکننده عضو، چشم و بافت » .1 آیا رضایت دارید که در سیستم رجیستر
 «نام شوید؟ثبت
ی اهداکنندگان عضو و بافت میسوری»اتوماتیک به طور ، نام شما به«بیل»اگر بگویید  که توسط « رجیسیی

ی در یک پایگاه داده شود، اضافه یموزارت صحت و خدمات ارشد میسوری یا نماینده آن اداره یم گردد. رجیسیی
ی به این معنن است که شما تصمیم خود را برای نجات جان ایمن و محرمانه انجام یم شود. عضویت در رجیسیی

اید. نیازی به أخذ رضایت دیگری نیست و فراد با اهداء عضو و بافت در زمان مرگ به صورت قانوپن مستند کردها
ی از جانب شما معاف یماین خانواده شما را از تصمیم  کند. گی 

 «دهید نشان اهدا کننده عضو در لیسنس یا مجوز شما درج شود؟آیا اجازه یم» .2
ی  ن پرسان یماگر به ثبت در سیستم رجیسیی شود که آیا یم خواهید اهداکنندگان بیل گفته باشید، از شما نی 

« بیل»یک نشان اختیاری روی لیسنس یا مجوز شما قرار داده شود. اگر به افزودن نشان اهداکننده عضو 
دریور شما درج یم ن روی مجوز تعلیم، لیسنس دریور یا غی  شود. برای بگویید، یک قلب رسخ با یک بند سیی

دریور یا ثبتد ی هیچ هزینهرج کردن این نشان در مجوز تعلیم، لیسنس دریور یا غی  ای نام شما در رجیسیی
کردن یا برای ثبت تصمیم خود و راجیسیی کردن به   شود. برای کسب معلومات بیشیی در مورد اهداأخذ نیم

 مراجعه کنید.  ttps://donatelifemissouri .org/hطور آنالین به 
کننده عضو وجود در قسمت پشت لیسنس یا مجوز شما یک بکس برای قرار دادن برچسب اهدا ●

ی اهداکنندگان عضو، چشم و بافت ثبت  در رجیسیی
ً
نام نکردید و انتخاب نکردید که در زمان دارد. اگر قبال

توانید در آدرس مجوز شما درج شود، یم صدور، نشان اهداکننده بر روی لیسنس یا 
https://donatelifemissouri .org/ نام خود را تکمیل کنید یا برای دریافت استیکر اهداکننده ثبت

 عضو به طور آنالین اقدام کنید. 
 صندوق آگایه نابینایان ●

ن ایالنی کارمندان را  کند که هنگام دریافت درخواست متقاضن برای لیسنس، مجوز یا لیسنس ملزم یم قوانی 
دریور، از متقاضن پرسان شوند که آیا یم  $ به صندوق آگایه نابینایان اهدا کند. 1خواهد غی 

 شنوابرای متقاضیان ناشنوا یا کم« DHH»نماد  ●
دریور یا  توانید بخواهید که مجوز تعلیم خود، یمهنگام درخواست یا تمدید لیسنس دریوری، لیسنس غی 

دریور یا مجوز تعلیم شما درج کنند. در مواقع « DHH»نماد  را روی لیسنس دریوری، لیسنس غی 
دهد که به راحنی اضطراری، این نماد به مجریان قانون یا پرسنل بخش عاجل و طنی این امکان را یم

ن ارتباط مؤثر با فردی که آسیب دیده و قادر شنوا یا ناشنوا هستید. ایتشخیص دهند که شما کم ن به تضمی 
 کند. به پاسخ دادن نیست کمک یم

 ، هنگام درخواست لیسنس یا مجوز تعلیم باید برای آن درخواست دهید. «DHH»برای دریافت نماد 

 نشان ایمبن قایقران  ●
وی یم   . RSMo ,127. 306اگر ساکن میسوری هستید و از مفاد بخش کنید و دارای کارت آموزش پی 

توانید درخواست دهید که نشان ایمنن قایقران را صادر شده، یم MSHPراپن هستید که توسط ایمنن قایق
دریور ش ن کارت آموزش ایمنن  MSHPما درج کنند. در لیسنس دریوری یا لیسنس غی  به جای همراه داشیی

دریور معتیی یم پذیرد. شما باید در زمان قایقراپن علیحده، نشان را بر روی لیسنس دریوری یا لیسنس غی 
، برای یک نشان جدید درخواست دهید و کارت معتیی  درخواست برای کارت جدید، تمدید آن یا أخذ المثنن

ن بار به لیسنس دریوری یا آموزش ایمنن قا  خود را ارائه کنید. هنگایم که نشان شناساپی قایق برای اولی 
یقراپن

دریور اضافه شود، $  به مصارف پردازش ستندرد اضافه یم1لیسنس غی 
ن
 شود. هزینه اضاف

 

https://donatelifemissouri.org/
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 نشان ناتواپن دائیم  ●
توانید در زمان درخواست برای عملیات صدور جدید، اگر ساکن میسوری هستید و ناتواپن دائیم دارید، یم

دریور شما درج  ، بخواهید که نشان ناتواپن دائیم را در پشت لیسنس دریوری یا لیسنس غی  تمدید یا المثنن
ایط بودن برای این نشان، باید یک اعالن داکیی ) نشان ناتواپن  -( ارائه دهید 5294 فورمکنند. برای واجد رسر

یوتراپ، کاردرمانگر تحت مجوز بخش   ن ، فی 
یا  . RSMo ,334دائم تکمیل شده و امضا شده توسط داکیی

ان مجاز مراقبتسای  برای درج نشان أخذ نیمر داکیی
ن
گردد. برای صدور های صج. هیچ مرصف اضاف

، مصارف ستندرد عملیات و پردازش اعمال خواهند شد. طبق قانون شما ملزم به  جدید، تمدید یا المثنن
دریور خود نیستید. این نشان ب ن دریافت نشان ناتواپن دائیم در لیسنس دریور یا لیسنس غی  رای تعیی 

 مندی از مزایای عمویم کاربرد ندارد. صالحیت یا بهره

 نشان کهنه رسباز  ●
وهای ارتش ایاالت متحده هستید، یم توانید در زمان درخواست برای صدور لیسنس اگر شما کهنه رسباز نی 

، بخواهید که عنوان  دریور  را در قسمت جلوی لیسنس دریوری یا « کهنه رسباز»جدید، تمدید یا المثنن غی 
ایط بودن برای این نشان، باید ییک از اسناد تأیید وضعیت اتمام  میسوری شما درج کنند. برای واجد رسر

 خدمت خود را ارائه دهید: 

شود. شناخته یم DD 214یک سند اتمام خدمت از وزارت دفاع ایاالت متحده، که به عنوان فورم  ○
ایط خدمت صادقانه" را نشان  این سند وضعیت اتمام خدمت "صادقانه" یا "عمویم تحت رسر

وهای ارتش ایاالت متحده خدمت یمدهد و عنوان یمیم  کرده است؛کند که فرد در نی 

شود. این شناخته یم DD 2یک کارت شناساپی خدمات ایاالت متحده با یونیفورم که به عنوان فورم  ○
ه»یا « متقاعد»کارت باید شامل وضعیت اتمام خدمت  کند که فرد در باشد و عنوان « متقاعد ذخی 
وهای ارتش ایاالت متحده خدمت یم  کرده است؛نی 

 دار وزارت امور کهنه رسبازان ایاالت متحده؛ یاکارت شناساپی عکس ○

 ،WD AGO 53، WD AGO 55، WD AGO 53-55، NAVPERS 553یک سند اتمام خدمت  ○
NAVMC 78 PD، NAVCG 553  یا فورمDD 215  یا « صادقانه»خدمت  که وضعیت اتمام

ایط خدمت صادقانه»  دهد. را نشان یم« عمویم تحت رسر
 برای درج نشان أخذ نیم

ن
، مصارف ستندرد عملیات و هیچ مرصف اضاف گردد. برای صدور جدید، تمدید یا المثنن

 پردازش اعمال خواهند شد. شما طبق قانون ملزم به دریافت نشان کهنه رسباز نیستید. 
وهای ارتش ایاالت متحده خدمت کردهآیا تا به حال ب  اید؟ه طور فعال در نی 
دیدن کنید تا از خدمات و مزایاپی را که ما به همه افراد نظایم واجد   /dor .mo .gov/militaryاگر بیل، از 

ایط ارائه یم  veteranbenefitsتوانید در و مزایای اداره دولنی را یمدهیم، مطلع شوید. فهرسنی از تمام منابع رسر
benefits/-.mo .gov/state  .پیدا کنید 
 نشان هشدار طنی  ●
، یک نیم شان هشدار طنی در جلوی توانید در زمان درخواست برای عملیات صدور جدید، تمدید یا المثنن

دریور خود قرار دهید تا هشدار طنی را برای موارد زیر نشان دهد: اختالل  لیسنس دریوری یا لیسنس غی 
س پس از حادثه )  )DM(؛ مرض شکر)PTSDاسیی

ی
(؛ آلزایمر EPIL(؛ اوتیسم؛ حساسیت به دارو؛ مرض مرگ

(ATD( ؛ دمانس)DEM( وفرپن ن  )HBP) (؛ فشار خون باال SCHZ(؛ اسکی 
ی
.(CVD(؛ یا بیماری قلنی عروف

http://dor.mo.gov/forms/5294.pdf
http://dor.mo.gov/forms/5294.pdf
http://dor.mo.gov/forms/5294.pdf
http://dor.mo.gov/forms/5294.pdf
http://revisor.mo.gov/main/OneChapter.aspx?chapter=334
http://dor.mo.gov/military/
http://veteranbenefits.mo.gov/state-benefits/
http://veteranbenefits.mo.gov/state-benefits/
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دریور خود نیستید. به  ن نشان هشدار طنی در لیسنس دریوری یا لیسنس غی 
طبق قانون شما ملزم به داشیی

، باید یک اعالن داکیی را ارائه دهید ایط بودن برای نشان هشدار طنی نشان هشدار طنی  -منظور واجد رسر
های مجاز بخش که توسط یک داکیی دارای   (5839)فورم  مجوز، درمانگر، کاردرمانگر، یا سایر داکیی
ن تشخیض را تأیید یممراقبت کند، تکمیل و امضا شده است. هیچ های صج در ایالت میسوری که چنی 

 برای درج نشان هشدار طنی وجود ندارد. 
ن
 مرصف اضاف

 (DPPAقانون حفاظت از حریم خصوض دریور ) ●
ن فدرال حفاظت از حریم  کند که معلومات شخض موجود ها را ملزم یمخصوض دریور همه ایالتقوانی 

دریور را محرمانه نگه دارند؛ مگر اینکه قانون ایالنی دستور دیگری  در تمام سوابق لیسنس موتر، دریور و غی 
)و ارسال  DPPAتواند یا در صورت معافیت تحت بدهد. بر اساس قانون میسوری، یک شخص یا نهاد یم

یس امنینی )یک درخ (( و یا أخذ رضایت ضی    ح مالک معلومات یط 4678 فورمواست برای کود دسیی
یس داشته ب4681)فورم « درخواست از مالک معلومات»  فورماشد )( به اطالعات شخض یک فرد دسیی

4681). 
 نام رأی دهندهثبت ●

دریور یا مجوز تعلیم، کارمند اداره از شما پرسان  هنگام درخواست یا تمدید لیسنس دریوری، لیسنس غی 
. اگر آدریس که برای ثبتنام کردهدادن، در آدرس فعیل خود ثبتشود که آیا برای رأی یم نام اید یا خی 
دهنده تغیی  نام قبیل رأیدهنده اعالم کردید، تغیی  کرده است یا اگر نام خود را از زمان درخواست ثبترای
برای « بیل»دادن توانید با پاسخ دهنده نشان داده شده(، یماید )همانطور که در کارت ثبت نام رأیداده
نام رأی دهنده را برای به روز رساپن نام برای رأی دادن در زمان درخواست لیسنس، کارت ثبتثبت

ور ارائه دهید. شما باید کارت ثبت نام را امضا نمایید و ما آن را به مرجع انتخابات محیل ارائه معلومات ضن
 میکنیم. 

 ثبت خدمات انتخاپی  ●
توانند در زمان درخواست لیسنس یا مجوز خود در خدمات سال، یم 26 تا  18متقاضیان مرد از سن 

 نام کنند. انتخاپی ثبت
 تعلیق یا باطل شدن لیسنس شما

ین گزینه این است که مسؤولیت پذیر دالیل مختلفن برای باطل، تعلیق یا رد شدن لیسنس شما وجود دارد. بهیی
 یک از دالیل زیر مجوز خود را از دست بدهید: بوده و دریور خوپی باشید. ممکن است شما به هر 

سال سن دارید،  18اگر شما زیر  -(4811 فورمدرخواست والد یا رسپرست برای رد لیسنس دریوری ) ●
ن است از مدیر مالیات درخواست کند که به شما لیسنس ندهد. اگر از قبل والد یا رسپرست شما ممک

کند. هنگایم که اداره درخواست را دریافت لیسنس دریوری دارید، این درخواست لیسنس شما را باطل یم
 شود. کند، یک مردودی در سوابق دریوری شما درج یم

شوید یا والد یا رسپرست شما درخواست کنند که ساله  18شود که یا شما این مردودی زماپن منقضن یم
سایت اداره یا از هر دفیی توان از ویبرا یم 4811وضعیت دریوری شما به حالت سابق برگردد. فورم 

 لیسنس دریافت نمود. 
 مراجعه کنید(.  10دریوری تحت تأثی  الکهول یا مواد مخدر )به فصل  ●
 نجام تست الکهول یا مواد مخدر. امتناع از اجازه دادن به افش پولیس برای ا ●
 ترک صحنه تصادم.  ●
 مراجعه کنید(.  13عدم ارائه راپور تصادم )به فصل  ●
 ارائه معلومات نادرست در هنگام درخواست لیسنس.  ●
ای که علیه شما بخاطر خسارات نایسر از تصادم وسیله نقلیه موتری صادر عدم سازش با حکم محکمه ●

شده. 

http://dor.mo.gov/forms/4678.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4678.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4678.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4678.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4681.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4681.pdf
http://dor.mo.gov/forms/4681.pdf
https://dor.mo.gov/forms/4811.pdf
https://dor.mo.gov/forms/4811.pdf
https://dor.mo.gov/forms/4811.pdf
https://dor.mo.gov/forms/4811.pdf
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 مراجعه کنید(.  13عدم حفظ بیمه )مسؤولیت مایل( )به فصل  ●
 تغیی  معلومات لیسنس خود یا استفاده از لیسنس شخص دیگر هنگام خرید الکهول.  ●
 عدم حضور در آزمون در صورت درخواست اداره لیسنس دریوری.  ●
م وسیله استفاده از وسیله نقلیه موتری برای ارتکاب جنایت یا موجب شدن مرگ یک شخص در تصاد ●

 نقلیه موتری. 
ن امتیاز منفن بیش از حد در سوابق دریوری خود )به فصل  ●  مراجعه کنید(.  11داشیی
 اجازه به شخص دیگر برای استفاده از لیسنس دریوری شما.  ●
 ها. های دریوری در میسوری یا سایر ایالتعدم حضور در محکمه یا عدم پرداخت جریمه ●
 عدم پرداخت نفقه اوالد.  ●
 استفاده از دستگاه قفل موتر در صورت لزوم. عدم  ●
 رسقت تیل از پمپ تیل ●
 که صغی  هستید.  ●

 حمل هر گونه نوشیدپن الکهویل در صورپی
 نامه جعیل. ارائه مدارک بیمه ●
 عدم تسلیم حق تقدم و ایجاد جراحت یا مرگ.  ●

 .(GDLای )قانون لیسنس دریوری مرحله
ن بار دریوری یم 18دریوران زیر ای میسوری، همه قانون لیسنس دریوری مرحله کنند، را ملزم سال، که برای اولی 

کند که یک مجوز تعلیم دریافت کنند و یک دوره دریوری با یک دریور دارای لیسنس را بگذرانند و به دنبال آن یم
( را قبل از دریافت لیسنس کامل تکمیل دهند.   یک دوره دریوری محدود )لیسنس میاپن

ای، مرگ و می  و صدمات دهد که پس از اجرای قانون لیسنس دریوری مرحلهکشور نشان یم  مطالعات در رسارس 
  58جدی نایسر از تصادمات دریوری به دست دریوران جوان تا 

ن
صد کاهش یافته است. مجوز تعلیم را به عنوان ف

( را به عنوان مرحله سوم سال 21به عنوان مرحله دوم و لیسنس دریوری کامل )زیر مرحله اول، لیسنس میاپن را 
ح هر مرحله برای کمک به فهم پروگرام  ید. در زیر رسر  آورده شده است.  GDLدر نظر بگی 

ایط:  مرحله اول: مجوز تعلیم :  8سال برای مرصف به نمودار صفحه  15سن واجد رسر  12-0مراجعه کنید. معتیی
 ماه، بر اساس وضعیت تأیید سند

 برای دریافت مجوز تعلیم: 
، عالئم رسک  و آزمون کتنی را پشت رس بگذارید. های بیناپی تست ●  سنجی
، یا مرپی مجوزدار)با پروگرام آموزش وظیفوی سکونت فدرال(  ●

والد، پدراندر یا مادراندر، رسپرست قانوپن
 نامه را امضا کنند. باید شما را تا دفیی لیسنس همرایه کنند تا رضایت

 نکات مجوز: 
توانید دریوری کنید که والد، پدراندر یا مادراندر، پدرکالن یا مادرکالن، رسپرست سال فقط زماپن یم 16زیر  ●

ایط دریوری یا شخض که حداقل  ، مرپی واجد رسر
ساله است و حداقل سه سال لیسنس داشته،  25قانوپن

والد، در چوگ جلو شما را همرایه کند و اجازه کتنی از والد یا رسپرست قانوپن دریافت کرده باشید. اگر 
تواند حداکیر پدراندر یا مادراندر، پدرکالن یا مادرکالن یا رسپرست قانوپن شما از نظر فزییک ناتوان است، یم

ن کند.  نگ تعیی   دو نفر را برای همرایه شما در وسیله نقلیه برای ارائه آموزش پشت اشیی
 یا بیشیی یم 16در سن  ●

ی
و لیسنس دریوری معتیی دارد  ساله است 21توانید در کنار فردی که حداقل سالگ

 و در چوگ جلو نشسته، دریوری کنید. 
 دریور و همه رسنشینان باید کمربند ایمنن خود را ببندند.  ●
 مجوز خود را همراه داشته باشید. ورقه آزمون شما به تنهانی برای دریوری کفایت نیم ●

ً
 کند. حتما

 تمدید چند بار که الزم است بدون انجام آزمونتوانید مجوز تعلیم خود را هر شما یم ●
ن
های کتنی اضاف

کنید. 
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ن رایگان لوحه ●  در تمایم دفاتر لیسنس موجود است. « دریور مجوزدار»های کلکی 
 :  أخذ لیسنس میاپن

 روز( از روز پس از صدور، مجوز تعلیم داشته باشید.  182شما باید حداقل به مدت شش ماه )
 یا مرپی مجوزدار )با ساعت آموزش  40شما باید  ●

دریوری را با والد، پدراندر یا مادراندر، رسپرست قانوپن
ساعت باید شامل حداقل ده ساعت  40پروگرام آموزش وظیفوی سکونت فدرال( گذرانده باشید. این 

 دریوری در شب باشد. 
ایط:  مرحله دوم: لیسنس میاپن   سال 18تا  16سن واجد رسر

 مراجعه کنید.  8برای مرصف به نمودار صفحه  
 :  سال، بر اساس وضعیت تأیید سند 2-0معتیی

 :  أخذ لیسنس میاپن
ایط الزم )ذکر شده در مرحله یک( را برآورده کنید و از روز  ● برای گذر کردن از مرحله مجوز تعلیم باید رسر

روز(  مجوز تعلیم داتشه باشید. این شامل عدم محکومیت  182پس از صدور، حداقل به مدت شش ماه )
 ماه گذشته و عدم محکومیت دریوری در شش ماه گذشته است.  12مرتبط با الکهول در 

، یا مرپی مجوزدار )با پروگرام آموزش  ●
والد، پدرکالن یا مادرکالن، پدراندر یا مادراندر، رسپرست قانوپن

تعلیم خود  وظیفوی سکونت فدرال( باید شما را تا اداره لیسنس همرایه کند تا تأیید کند که شما با مجوز 
 اید. ساعت آموزش دریوری دریافت کرده 40

، عالئم رسک و های بیناپی در صورپی که از نتایج قبیل بیش از یک سال گذشته باشد، باید آزمون ● سنجی
 آزمون کتنی )در صورت وجود( را پشت رس بگذارید. 

 قبویل در آزمون دریوری ●
 نکات مجوز: 

 لیسنس میاپن خود را همراه داشته باشید. کفایت نیمورقه آزمون شما به تنهاپی برای دریوری   ●
ً
 کند. حتما

 دریور و همه رسنشینان باید کمربند ایمنن خود را ببندند.  ●
های های حمل مسافر که در زیر ذکر شده، ممکن است برای دارنده لیسنس میاپن که در فعالیتمحدودیت ●

 مرتبط با کار کشاورزی مشغول است، اعمال نشود. 
 های دریوری: محدودیت

سال که  19در طول شش ماه اول، شما اجازه ندارید با وسیله نقلیه موتری با بیش از یک مسافر زیر  ●
 عضوی از خانواده درجه اول شما نیست، دریوری کنید*. 

سال که  19در طول شش ماه اول، شما اجازه ندارید با وسیله نقلیه موتری با بیش از یک مسافر زیر  ●
 درجه اول شما نیست، دریوری کنید*.  عضوی از خانواده

ن ساعت  ● بعدازچاشت به تنهاپی دریوری کنید، مگر اینکه با یک  5:00صبح تا  1:00شما اجازه ندارید بی 
 ساله یا باالتر همراه باشید.  21دریور دارای لیسنس

خواهراندران و افرادی که شامل والدین، پدرکالن و مادرکالن، برادران، خواهران، برادراندران،  خانواده درجه یک *
ن یم والد باشد. اند و در خانه دریور ساکن هستند یمشده به فرزندی گرفته شود. شامل یک پدراندر یا مادراندر نی 

ن یماندر یا مادرکالنشامل پدرکالنپدرکالن یا مادرکالن   شود. اندر نی 
 یماداره برایتان صادر یم سال سن دارید، در لیسنیس که 21اگر کمیی از 

ن
شوید. کند، شما به عنوان صغی  معرف

 رسیدید، یم 21وقنی به سن 
ی
توانید برای لیسنس دریوری دیگری )بدون اشاره به صغی  بودن( درخواست سالگ

سال شما منقضن شود.  21کنید و پرداخت انجام دهید یا صیی کنید تا لیسنس زیر 
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 شود قبل از امتحان  توصیه یم
ً
، این رهنمای دریور را مطالعه کنید. تقریبا اک 50کتنی کنندگان در فیصد از همه اشیی

ی برای قبویل در آزمون آزمون بار اول مردود یم شوند. اگر برای مطالعه این رهنما وقت بگذارید، چانس بیشیی
 خواهید داشت. 

 سال:  21برای أخذ لیسنس دریوری کامل زیر 
 توان امتیاز دریوری شما را تعلیق، باطل یا رد کرد. در زمان درخواست، نیم ●
 ماه گذشته هیچ گونه تخلف مرتبط با الکهول یا محکومیت دریوری داشته باشید.  12شما نباید در  ●

 سال( 21مرحله سوم: لیسنس دریوری کامل )زیر 
ایط:   مراجعه کنید.  8سال برای مرصف به نمودار صفحه  18سن واجد رسر

 :  بر اساس وضعیت تأیید سندسال،  3-0معتیی
 سال:  21برای دریافت لیسنس دریوری کامل زیر 

ایط الزم برای لیسنس میاپن را داشته باشید. شما نباید در  ● ماه گذشته هیچ گونه تخلف  12شما باید رسر
 مرتبط با الکهول یا محکومیت دریوری داشته باشید. 

توان امتیاز دریوری شما را دریوری کامل، نیمدر زمان درخواست برای لیسنس  .معتیی أخذ لیسنس میاپن  ●
 تعلیق، باطل یا رد کرد. 

 باید آزمون بیناپی  ●
ن  در آزمون کتنی و دریوری قبول شما همچنی 

ً
سنجی و عالئم رسک را بگذرانید. )اگر قبال

 اید، نیازی به انجام مجدد آن نیست.(شده

 چک لیست شما
دریور، باید مدارک زیر را همراه خود داشته هنگام درخواست لیسنس دریوری میسوری، مجوز  تعلیم یا لیسنس غی 

ید.   باشید. هنگام درخواست لیسنس یا مجوز، تمام مدارک را با خود به اداره لیسنس بیی

 باشنده میسوری و انتقال لیسنس دریوری خارج از ایالت
 روز( 184)معتیی یا منقضن شده در حداکیر 

 روز( 184معتیی یا منقضن شده در حداکیر لیسنس دریوری خارج از ایالت ) ⬜

ن اجتمایع،  ⬜  و تاری    خ تولد کامل(، شماره تأمی 
، هویت )شامل نام قانوپن مدرگ مبنن بر وضعیت قانوپن

دهید، یم ارتقاءاگر لیسنس دریوری خود را اسناد تغیی  نام در صورت لزوم، و اقامت میسوری* توجه: 
کت در آزمون ، بیناپی هنگام رسر سنجی و عالئم عبور و مرور و/یا آزمون دریوری مدارک باید های کتنی

ید.  MSHPفوق را با خود به محل معاینه   بیی

ن بار  متقاضن برای اولی 

ن اجتمایع،  ⬜  و تاری    خ تولد کامل(، شماره تأمی 
، هویت )شامل نام قانوپن مدرگ مبنن بر وضعیت قانوپن

 اسناد تغیی  نام در صورت لزوم، و اقامت میسوری*: 

( که نشان دهنده تکمیل موفقانه آزمایشات است )برای لیسنس  100فورمسوابق امتحاپن دریور ) ⬜
دریور الزم نیست(  غی 

 تمدید لیسنس

، هویت )شامل نام  ⬜ همه دریوراپن که قصد تمدید لیسنس دارند، باید مدرگ مبنن بر وضعیت قانوپن
ن اجتمایع،   و تاری    خ تولد کامل(، شماره تأمی 

اسناد تغیی  نام در صورت لزوم، و اقامت میسوری قانوپن
 را نشان دهند*

دریور هستید و  تجاری/لیسنس دریوری یا لیسنس غی  سال یا  65معافیت: اگر در حال تمدید مجوز غی 
 بیشیی دارید، ممکن است از ارائه مدارک برای محل تولد معاف شوید. 

 به فهرست کامل اسناد قابل قبول برای درخو 
ً
منطبق با شناسه *لطفا است سند مطابق با شناسه واقیع یا غی 

 مراجعه کنید.  www.dor.mo.govواقیع به طور آنالین در 
قابلتوجه:   که مدارک ارائه شده غی 

دلییل  MSHPاستناد باشند یا اگر کارمند دفیی لیسنس یا ممتحن در صورپی
داشته باشد یا نیاز به تأییدیه بیشیی احساس شود، ممکن به اسناد  برای زیر سؤال بردن اعتبار یا صحت مدارک

 و تأیید 
ن
ور شود.  SSNاضاف ضن
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 معاینه دریور - 2فصل 

 
 معاینه دریور

 معاینه دریور شامل یک آزمون چهار قسمنی است: 
ن دریوری ایمن ● ن عبور و مرور و قوانی   آزمون کتنی قوانی 
 سنجی یک تست بیناپی  ●
 رسکیک تست عالئم  ●
 ها(یک آزمون دریوری )مهارت ●

اک در آزمون دریوری باشید اگر:   شما باید آماده اشیی
 اید. شما برای لیسنس دریوری جدید در میسوری درخواست داده ●

روز است که منقضن شده و برای  184اگر لیسنس دریوری از ایالت دیگری دارید که معتیی است یا کمیی از توجه: 
اک کنید. دهید، فقط باید در تست بیناپی میسوری درخواست یمهمان قسم لیسنس در   سنجی و عالئم رسک اشیی

 روز( است که منقضن شده.  184لیسنس دریوری میسوری شما بیش از شش ماه ) ●
اک کنید، حنی اگردر حال حاضن لیسنس دریوری داشته مدیر مالیات از شما یم ● خواهد که در امتحان اشیی

 باشید. 
 شد زیرا: لیسنس شما لغو  ●

 شما بیش از حد امتیاز منفن در سوابق دریوری خود داشتید.  ○
 مراجعه کنید(.  10به دلیل استفاده از الکهول )به فصل  ○

 محل آزمون
MSHP ن نزدیک ید. شماره  MSHPترین محل آزمون، با مسؤول معاینه دریور است. برای یافیی یا اداره تماس بگی 

ن یمدر پشت این  MSHPتلیفون اداره و   MSHPسایت ها را در ویبتوانید این مکانرهنما قرار دارد. همچنی 
  /http://www mshp dps missouri govبیابید: 

.MSHPWeb/Root/index html 
 تأیید نام و سن شما

ن باید   خود را اثبات کنید. همچنی 
کت کنید، باید نام و سن قانوپن هنگام قبل از اینکه بتوانید در آزمون دریوری رسر
اک یمدرخواست برای لیسنس دریوری یا مجوز و در هر زمان که در آزمون کنید، باید این های کتنی یا دریوری اشیی

شناسه را به اداره مالیات نشان دهید. )برای فهرسنی از اسناد قابل قبول برای تأیید نام، تاری    خ تولد، محل تولد، 
ن اجتمایع و آدرس محل سکونت میسو   مراجعه کنید.( 1ری، به فصل شماره تأمی 

 آزمون کتب  
 (Fلیسنس دریوری )کالس 
کت کنید. سؤایل چند گزینه 25دهید، باید در آزمون کتنی )اپراتور( درخواست یم Fاگر برای مجوز کالس  ای رسر

ن و روش باز  های دریوری که در این رهنما آمده خواهد بود. این آزمون یک آزمون کتابسؤاالت، مربوط به قوانی 
 مطرح نخواهد شد.  15نیست. در آزمون کدام سؤایل از معلومات مربوط به موترهای تجاری در فصل 

 (Eلیسنس برای استخدام )کالس 
کت کنید. سؤاالت )برای استخدام( درخواست یم Eاگر برای لیسنس کالس  دهید، باید در آزمون کتنی ویژه رسر
ن و روش ن شامل معلومات مربوط به های دریوری که در ایمربوط به قوانی  ن رهنما آمده خواهد بود، اما همچنی 

ن یم 15وسایل نقلیه تجاری که در فصل   شود. این آزمون یک آزمون کتاب باز نیست. آمده نی 
 سنج  تست بینانی 

سنجی و یک تست بیناپی هنگام درخواست لیسنس یا مجوز دریوری جدید یا تمدید آن، باید یک تست بیناپی 
( انجام دهید. حداقل حدت بیناپی ستندرد کم از کم محییط ) با یک یا هر دو چشم است. اگر از  20/40جاننی
 عینک 
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های تمایس استفاده یم ن ها نیاز داشته باشید. حداقل ستندرد سنجی به آنکنید، ممکن است برای تست بیناپی یا لین
توانید ستندردهای بیناپی درجه در یک چشم است. اگر نیم 85یا درجه در هر چشم  55خواندن محییط کم از کم 

هاپی برای لیسنس شما اعمال را مطابق با الزام رعایت کنید، ممکن است لیسنس به شما داده نشود یا محدودیت
 شود. 

چشم یا  دهد که متخصصکننده فورم معاینه بیناپی را به شما یممعاینهاگر در تست ستندرد بیناپی مردود شوید، 
های تمایس تجویز داکیی شما باید آن را خانه ن  برای بهبود بیناپی شما عینک یا لین

کند، باید صیی پوری کند. اگر داکیی
های تمایس( شما آماده شوند. اگر دید طبییع و  ن کنید تا قبل از انجام آزمایشات کتنی و/یا دریوری، عینک )یا لین

درجه باشد،  70تر از باشد یا ترکیب محییط شما ضعیف 20/160 تر از دید اصالح شده شما هر دو ضعیف
اک کنید و لیسنس دریوری داشته باشید. نیم  توانید در آزمون دریوری اشیی

 تست عالئم شک
 کند. های عبور و مرور برریس یمهای رسک تواناپی شما را در تشخیص و فهم لوحهآزمون لوحه

 آزمون دریوری
اک کنید. یک ممتحن بویل در آزمونتوانید پس از قشما یم ، بیناپی و عالئم رسک، در آزمون دریوری اشیی های کتنی

 از شما آزمون دریوری خواهد گرفت.  MSHPلیسنس دریوری 
ات مورد نیاز برریس یم ن ن موتر شما را از نظر ممتحن، وسیله نقلیه شما را منحیث تجهی  کند. ممتحن همچنی 

ر وسیله نقلیه به درسنی مجهز نباشد یا ممتحن معتقد باشد که انجام آزمون کند. اگعملکرد ایمن برریس یم
اک کنید. خطرناک است، شما نیم  توانید در آزمون اشیی
ایط زیر باشد: شما باید با وسیله نقلیه  ای که برایتان آشناست، آزمون بدهید. وسیله نقلیه باید دارای رسر

ن پالک)های( فعیل و برچسب بازریس  ● . داشیی  معتیی
ن کمربند ایمنن که به طور صحیح کار کند.  ●  داشیی
 هاپی که در سمت دریور و ممتحن به درسنی کار کنند. دروازه ●
ن و ایمن برای ممتحن.  ●  یک چوگ تمی 
( که به درسنی کار یم ●  و پاپی

 کنند. دو ست برک )برک دسنی
 کند. یک هارن که به درسنی کار یم ●
 اثبات مسؤولیت مایل.  ●

تواند در طول آزمون سوار موتر شود. از نشیند. هیچ کس دیگری نیمنید و ممتحن کنار شما یمکشما دریور یم
وری با ممتحن خودداری کنید و باالی دریوری خودتان تمرکز کنید. به یاد داشته باشید که وظیفه  ضن گپ غی 

ن عبور و مرور  وی کنید.  ممتحن تست کردن است نه آموزش دادن. شما باید همیشه از تمام قوانی   میسوری پی 
ولممتحن از شما یم ه را بیابید و از آنها، سگنالمانند گاز، برک های موترخواهد که کنیی ها استفاده ها، برفپاک و غی 

 کنید. شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد: 
ول ● ن کنیی  ها بدون جستجو. یافیی
ول ●  ها. استفاده صحیح از کنیی

وع به دریوری کنید خواهد کهممتحن از شما یم  شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد:  .رسر
 روشن کردن وسیله نقلیه.  ●
●  .  رها کردن برک دسنی
 نگاه کردن به رسک برای برریس آن.  ●
 سگنال دادن به طور مناسب.  ●
 آرام و با رسعت مناسب.  ●

ی
 رانندگ
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هگوید به سمت کجا دریوری کنید، کجا ممتحن به شما یم  .بپیچید، در کجا توقف کنید و غت 
 برای برریس عبور و مرور و دریو کردن مطابق خواست او را پس از اینکه ممتحن به شما یم

ن
گوید چه کاری انجام دهید، زمان کاف

 شود تا کارهای زیر را انجام دهید: خواهید داشت. از شما خواسته یم
 ی موارد زیر آزموده خواهید شد: شما برا . وسیله نقلیه را روشن و متوقف کنید. 1

 نریم و ایمنن حرکت و توقف شما.  ●
 مدت زمان الزم برای واکنش شما.  ●
ول موتر توسط شما هنگام توقف.  ●  کنیی

 فوت پارک کنید.  7فوت و عرض  25ای به طول در ساحه. به موازات حاشیه رسک، 2
 شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد: 

. موقعیت وسیله نقلیه شما  ● ن  قبل از پس رفیی
. گذاری برخورد یمآیا به نشانگرهای فاصله ●  کنید یا خی 
 حرکت به داخل ساحه خایل به آرایم و با رسعت مناسب.  ●
 اینجی از حاشیه.  18پارک کردن در فاصله  ●
 پارک کردن در وسط ساحه خایل.  ●
 تواناپی پارک کردن موتر در عرض دو دقیقه.  ●
 ارک کردن. ها در جهت صحیح برای پچرخاندن چرخ ●
 قبل از خروج از پارکینگ، وضعیت عبور و مرور را برریس کنید و سگنال بدهید.  ●

ن 3  شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد:  . پس رفیی
 به سمت پشت شانه راست خود نگاه کنید تا شیشه عقب را ببینید ●
 شود. رود یا از مسی  خود منحرف یمآیا وسیله نقلیه شما در یک خط مستقیم پس یم ●
 ماندن در مسی  مناسب عبور و مرور.  ●
ن با رسعت مناسب.  ●  پس رفیی

 شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد:  . حداقل دو چرخش به راست و دو چرخش به چپ انجام دهید. 4
 دریوری در مسی  صحیح برای گردش.  ●
 استفاده از سگنال صحیح در زمان مناسب.  ●
 چرخیدن در مسی  صحیح  ●
 مرور به طور صحیحعبور و  برریس ●
 چرخش با رسعت مناسب.  ●
ول موتر هنگام توقف.  ●  کنیی

 شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد:  . پارک کردن در رسباالپی 5
ول موتر هنگام توقف.  ●  کنیی
 اینجی از حاشیه.  18پارک کردن در فاصله  ●
ن وسیله نقلیه خود در پارک یا گی  مناسب.  ●

 گذاشیی
 صحیح برای پارک کردن.  های جلو در جهتچرخاندن چرخ ●
●  .  تنظیم کردن برک دسنی
 برریس عبور و مرور و سگنال دادن.  ●

 شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد: ها . . ورود و خروج از تقاطع6
 های ترافییک. ها و چراغفهم و رعایت لوحه ●
 رسعت شما هنگام نزدیک شدن به یک تقاطع ●
 توجه شما به جریان عبور و مرور اطرافتان ●
 دریوری در مسی  صحیح.  ●
 تسلیم حق تقدم بدون بند کردن عبور و مرور.  ●
 های ایست. توقف کامل در مکان مناسب به هنگام مواجهه با لوحه ●

 شما برای موارد زیر آزموده خواهید شد:  های ترافییک را درک و رعایت کنید. . لوحه 7
ها را رعایت کنید. آنهای ترافییک توجه کرده و به لوحه ●
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وی یمممتحن برریس یم ن دریوری به درسنی پی  . کند که آیا شما از قوانی  شما برای موارد زیر آزموده کنید یا خی 
 خواهید شد: 

ن وسیله نقلیه شما و وسیله نقلیه مقابل ●  تان. فاصله بی 
 رسعت شما در هنگام دریوری.  ●
●  . ن مناسب و رعایت خط کیسر مسی   دریوری در لی 
 توجه شما به جریان عبور و مرور اطرافتان.  ●
 دادن حق تقدم در صورت لزوم.  ●

 امتیاز شما
امتیاز از دست  30کند. اگر بیش از در طول آزمون دریوری، ممتحن بخاطر خطاهای دریوری شما امتیاز کم یم

ن شما در این آزمون مردود خواهید شد اگر:   بدهید، در آزمون مردود خواهید شد. همچنی 
 اید؛اید و شما مقرص بودهوسیله نقلیه دیگری تصادم کردهبا  ●
 اید؛با عابر پیاده برخورد کرده ●
 آنقدر خطرناک دریوری کردید که ممکن بود باعث تصادم دریوری بشوید؛ ●
ن عبور و مرور را نقض کنید؛ یا ●  قوانی 
 خواهد دریوری نکنید. آنطور که ممتحن یم ●

شود. قبل از دریوری، باید ری، فوریم حاوی نتایج آزمون به شما داده یمهای دریو پس از قبویل در آزمون مهارت
درخواست دهید و لیسنس خود را از اداره لیسنس دریافت کنید. فورم نتیجه آزمون به تنهاپی برای دریوری معتیی 

 نیست. 
 مردود شدن در آزمون دریوری

کت مجدد در آزمون تمرین کنید. اگر در آزمون دریوری مردود شوید، ممتحن به شما پیشنهاد یم کند که قبل از رسر
 توانید تنها یک آزمون دریوری بدهید. در هر روز شما یم

اک کنید مگر از سوی اداره اگر سه بار در آزمون دریوری مردود شوید، شما در هیچ آزمون دیگری نیم توانید اشیی
دهد که باید به اداره ارسال کنید. پس از ارسال فرم به ممتحِن دریور فوریم را به شما یم مجوز کتنی داشته باشید. 

ور دارید. قبل از اداره، نامه ای از اداره دریافت خواهید کرد که در آن قید شده شما به آموزش بیشیی دریوری ضن
کت کنید، باید مدرگ مبنن بر آموزش بیشیی دریوری ارسال کنید.   اینکه دوباره در آزمون دریوری رسر

 فریبکاری
شود. هر فردی که اظهارات یا سوگندنامه دروغ ارائه دهد یا در طول هر فرآیند ریبکاری کردن، جرم محسوب یمف

دریور میسوری تقلب کند یا به فرد دیگری در ارتکاب فریبکاری کمک  امتحاپن برای لیسنس، مجوز، یا لیسنس غی 
ه ممکن تا یک سال منجر به از دست است ک« A»کند، مجرم به فریبکاری است. فریبکاری یک تخلف کالس 

 دادن امتیاز دریوری شما شود. 
تواند شامل تقلب، استفاده یا تالش برای استفاده از هر دستگاه ضبط، عکایس یا های فریبکاری یمبریحن از نمونه

ارتباط دو طرفه در طول هر فرآیند امتحاپن باشد. 
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ن رسک - 3فصل   قوانی 

 
وظیفه شما به عنوان یک دریور این است که با وسیله نقلیه خود، با احتیاط و دقت دریوری کنید. رسعت  باالترین

سواران و نحوه دریوری شما باید محییط امن برای شما و سایر افراد حاضن در رسک، از جمله عابران پیاده، بایسیکل
 و سایر دریوران ایجاد کند. 

 حق تقدم
 با یکدیگر برخورد یمدر جاپی که وسایل نقلیه 

ً
کنند و هیچ لوحه یا سگنایل برای مدیریت یا عابران پیاده احتماال
ن به دریوران ترافیک وجود ندارد، قوانینن وجود دارد که یم گوید چه کیس باید حق تقدم را رعایت کند. این قوانی 

 ترافییک منتظر بماند.  های مختلفگوید که چه کیس باید اول عبور کند و چه کیس باید در موقعیتیم
 ای حق تقدم. این بدان معناست که قانون به هیچ رانندهبه دیگری بدهد گوید چه کیس باید حق تقدم را قانون یم

اییط از برخورد با عابر پیاده یا وسیله نقلیه دیگری  .دهدنیم شما باید تمام تالش خود را بکنید تا در هر رسر
ی کنید.   جلوگی 
ن   سبقت گرفیر

ن یک اقدام خطرناک است که در تقاطعسبقت   ها، هنگایم که سایر وسایل نقلیه در تقاطع قرار دارند و در گرفیی
 شود. مراجعه کنید( خطر انجام این کار بیشیی یم 3های دو طرفه )به ساحات سبقت ممنوع در فصل رسک

ن در یک ساحه ساختماپن یا منطقه کار  های ایالت میسوری ی در رسکاگر در حال دریوری پررسعت یا سبقت گرفیی
ن تخلف و 250دیده شوید، ممکن است حداقل  $ برای تخلف دوم یا تخلفات بعدی عالوه بر هر 300$ برای اولی 

 نظر گرفته شود، جریمه شوید.  در RSMo,582.  304 بخشجریمه دیگری که طبق قانون 
سوار، شما باید به اندازه عبور از کنار یک وسیله نقلیه موتری، دقت و هنگام عبور از کنار عابر پیاده یا بایسیکل

کند، رسعت کنید تا یک موتِر آهسته عبور وقنی که صیی یماحتیاط کنید. ممکن است الزم باشد درست مانند 
 سوار باشید. خود را کم کنید و منتظر فرصنی امن برای عبور از کنار عابر پیاده یا بایسیکل

 سبقت از سمت راست
ایط زیر یم د و از سمت راست وسیله نقلیه دیگر عبور کند دریور وسیله نقلیه موتری فقط در رسر  : تواند سبقت بگی 

 خواهد بپیچد؛هنگایم که وسیله نقلیه دیگر در حال پیچیدن به چپ است یا یم ●
ن در هر دو جهت  ●  به اندازه دو یا چند لی 

ن
هنگایم که در یک رسِک شهری مانیع وجود ندارد و رسک عرض کاف

 دارد؛ 
 در یک رسک یک طرفه؛ یا ●
 که ●

ن
ن عبور و  در هر شاهرایه خارج از شهر با روسازی بدون مانع با عرض کاف به وضوح برای چهار یا چند لی 

 مرور در نظر گرفته شده است. 
ن حرکبر به هیچ وجه نباید با راندن در قسمت آسفالت نشده یا خارج از مست  اصیل شک )شانه شک(  چنی 

 انجام شود. 
 سبقت از سمت چپ

ایط زیر هیچ وسیله نقلیه  د: ای نباید در هیچ زماپن از سمت چپ رسک سبقت بگی  در رسر
و در صورت نزدیک  شود یم بندبرای قسمنی از مسی   دریور  دیدنزدیک شدن به پیچ در رسک یا شاهراه که  ●

 شود. شدن وسیله نقلیه دیگر از جهت مخالف، خطر ایجاد یم
 شود. ها دید بند یمها یا تونلاز پلفوت 100با نزدیک شدن به فاصله  ●
های محل عبور ترن؛ یاها یا در تقاطعها یا در تقاطعتقاطع فوپی  100نزدیک شدن به  ●

http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
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 جاپی که یک خط زرد ممتد وجود دارد.  ●
 هاتقاطع

ن حق تقدم زیر، در تقاطع  شوند: ها اعمال یمقوانی 
دریوران باید در صورت لزوم توقف کنند تا از برخورد با عابران پیاده که به طور قانوپن از رسک عبور  ●

 کنند؛  کنند، اجتنابیم
کنند، باید حق رو، مسی  اختصاض منتیه به ساختمان، کوچه یا محل پارکینگ عبور یمدریوراپن که از پیاده ●

قانوپن است. تقدم را به عابران پیاده بدهند. دریو کردن در پیاده  رو به جز به قصد عبور کردن، غی 
 کنند، بدهند. که مستقیم حرکت یم  پیچند باید حق تقدم را به موترهای مقابلدریوراپن که به چپ یم ●
تواند قبل از سایر دریوران )پس رسد یمدر محل تابلوهای ایست چهار طرفه، دریوری که ابتدا به تقاطع یم ●

 از توقف کامل( حرکت کند. 
 که از مسی  اختصاض منتیه به ساختمان، از کوچه یا از کنار رسک وارد رسک یم ●

شوند، باید حق دریوراپن
 اند. ای بدهند که از قبل در رسک اصیل بودهبه وسایل نقلیهتقدم را 

ای(، های جزیرهدر تقاطیع که عالمت ایست یا عالئم عبور و مرور وجود ندارد )به استثنای چهاررایه ●
 آیند؛ وای بدهند که از سمت راست یمدریوران باید حق تقدم را به وسایل نقلیه

ای، همیشه حق تقدم با وسایل نقلیه داخل چهارراه و عابران ههنگام نزدیک شدن به یک چهارراه جزیر  ●
ن وسایل نقلیه باشید.   پیاده در خط عابرپیاده است. قبل از ورود، منتظر باز شدن راه در بی 

 وسایل نقلیه اضطراری
، حق تقدم را به پولیس،  اطفائیه، شما باید با شنیدن صدای آژیر یا هارن و با دیدن چراغ چشمک زن رسخ یا آپی

امبوالنس یا هر وسیله نقلیه اضطراری دیگری بدهید. هنگایم که یک وسیله نقلیه اضطراری را از هر جهت 
شنوید، به لبه سمت راست رسک یا تا حد امکان نزدیک به سمت راست حرکت بینید یا صدای هارن آن را یمیم

د، از چوک عبور کنید. تا زمان عبور موتر کنید. اگر در چوک هستید، قبل از اینکه به سمت راست حرکت کنی
شود را انجام دهید. ممکن اضطراری متوقف بمانید. هر دستورالعمیل که از لودسپیکر موتر اضطراری شنیده یم

 است وسایل نقلیه اضطراری به دنبال یکدیگر بیایند، بنابراین فقط زماپن به حرکت ادامه دهید که راه باز باشد. 
 های رسخ یا رسخ و آپی آن روشن است، باید: به یک وسیله نقلیه اضطراری ساکن که چراغهنگام نزدیک شدن 

با احتیاط حرکت کنید و اگر انجام این کار ایمن است، به لینن که نزدیک وسیله نقلیه ساکن نیست بروید  ●
ن آن در یک جهت با وسیله نقلیه شما  ن دارد و دو لی  حرکت  )اگر در رسگ هستید که حداقل چهار لی 

 کنند(؛یم
ممکن است، با احتیاط کامل به حرکت ادامه دهید، رسعت وسیله نقلیه را کاهش  ● ن ناایمن یا غی  اگر تغیی  لی 

ایط رسک حفظ کنید.   دهید و رسعت مطمئنه را با توجه به رسر
ن »برای معلومات بیشیی در مورد   را ببینید.  93صفحه « قانون کنار رفیی

 بس مکاتب
های کند، دریور بس دستگاهآموزان مکتب توقف یمب برای سوار کردن یا پیاده کردن دانشهنگایم که بس مکت

ییک را فعال یمعالمت های کند تا سایر دریوران را از توقف قریب الوقوع خود مطلع کند. چراغدیه مکانییک و الکیی
 ، ن شده برسد، چش 500هشدار کهرباپی زنند. وقنی که بس مکتب مک یمفوت قبل از اینکه بس به ایستگاه تعیی 

ها فعال شوند. وقنی این نشانههای رسخ چشمک زن متناوب و بازوی عالمه توقف فعال یمشود، چراغمتوقف یم
ایط زیر توقف کنید: یم  شوند، وسایل نقلیه پشنی و بعدی باید قبل از رسیدن به بس توقف کنند. شما باید در رسر

ن که وسایل نقلیه در هر دو جهت حرکت یمدر  ● کنند. یک رسک با دو لی 
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ن که یک رسک یک ● طرفه در یک رسک با دو لی 
 است. 

دریوران بس مکتب هرگز نباید مسافران را در 
هرمکاپن از شاهرایه که متشکل از چهار یا چند 

ن است سوار یا پیاده کنند به  نحوی که لی 
ن عبور  مسافران مجبور شوند از بیش از دو لی 

ن  ها با یک میانه یا مانع از هم کنند؛ خواه این لی 
. موارد زیر موقعیت هاپی جدا شده باشند یا خی 

  هستند که مجبور نیستید توقف کنید: 
ن هنگایم که در جهت مخالف بس مکتب در شاهرایه حرکت یم ● یکدیگر جدا های آن با میانه از کنید که لی 

 جدا از وسایل نقلیهاند و وسایل نقلیهشده
ً
ای که در جهت ای که در یک جهت هستند در رسگ کامال

 کنند. مخالف قرار دارند، دریوری یم
ن عبور و مرور حرکت یم ●  کنید؛ یاوقنی در مسی  مخالف بس مکتب در شاهرایه با چهار یا چند لی 
ر مکتب(، که دانش آموزان اجازه عبور از رسک را ندارند، متوقف وقنی بس مکتب در ساحه سوار کردن )د ●

 شود. یم
کند توقف کردید، مراقب اطفایل باشید که در کنار رسک آموزان را پیاده یمپس از اینکه برای بس مکتنی که دانش

کت کنید، متوقف دهد که حر کند یا دریور بس به شما عالمت یمروند. شما باید تا زماپن که بس حرکت یمراه یم
 بمانید. با احتیاط حرکت کنید. 

 های دست و وسیله نقلیهعالمه
ن را تغیی  دهید، با عالمت دادن به سایر دریوران اطالع دهید که قرار است  قبل از اینکه توقف کنید، بپیچید یا لی 

نقلیه خود، عالمت دهید. شما توانید با دست خود یا با سگنال و چراغ برک وسیله چه کاری انجام دهید. شما یم
های موتر خود را اغلب فوت قبل از پیچیدن، عالمت دهید تا دریوران دیگر مطلع شوند. سگنال 100باید حداقل 

ن شوید که به درسنی کار یم  کنند. برریس کنید تا مطمی 
 دهد. یم تصاویر زیر سگنال دادن صحیح با دست را برای استفاده هنگام چرخیدن یا توقف کردن نشان

 هاپیچ
فوت قبل از پیچیدن، عالمت  100به عنوان یک دریور خوب، باید وارد خط پیچیدن مناسب شوید و حداقل 

، باید به هر دو طرف و عبور و مرور موترها و عابران پیاده دقت کنید.   دهید. قبل از هر چرخیسر
ول پیچیدن وجود ندارد، باید از اگر هیچ لوحه یا خط ی بپیچید که نزدیککیسر برای کنیی تر به جهنی است مسی 

ی که نزدیک به محل پیچیدن شما است، وارد شوید. به این ترتیب از که یم ن به مسی  خواهید بروید و همچنی 
ن دیگر تا حد امکان روان و بدون  ن به لی  ین ازدحام عبور خواهید کرد. هنگام پیچیدن، از یک لی  هاپی با کمیی مسی 

 ل با عبور و مرور سایر وسایل نقلیه حرکت کنید. عبور از خطوط یا تداخ
ن دیگر بروید. هنگایم که پیچیدن خود را کامل کردید، در صورت نیاز یم  توانید به لی 
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 راست توقف چپ
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 دور خوردن
 دور بخورید که ایمن باشد.  در گوالپی و نزدیک پیچ، جاپی که ممکن

وسیله نقلیه شما توسط سایر  شما فقط باید زماپن
دریوران دیده نشود، نباید دور بخورید. در بریحن از شهرها امکان دور خوردن وجود ندارند. هرگز در مکاپن که با عالمت 

ول یممشخص شده یا در چهارایه که توسط سگنال« دور خوردن ممنوع» شود، دور های ترافییک یا افش پولیس کنیی
 نخورید. 

 

 
 گردش به راست

در هنگام گردش به راست، از حرکت ناگهاپن به سمت چپ قبل از چرخیدن 
خودداری کنید. اگر به طور ناگهاپن بچرخید، دریور پشت رس شما ممکن 

خواهید به چپ بپیچید. است فکر کند که در حال تغیی  مسی  هستید یا یم
ند از سمت راست شما رد شود. اگر در این وضعیت احتمال دارد که او سیع ک

به محض پیچیدن ناگهان تغیی  مسی  بدهید، دریوراپن که دورتر هستند 
 شوند و ممکن است باعث تصادم شوید. غافلگی  یم

 
 
 
 

 گردش به چپ
هنگام چرخش به چپ، از چرخیدن پرشتاب خودداری کنید تا با کیس که از 

این حال، باید فضاپی را برای شود، برخورد نکنید. با سمت چپ نزدیک یم
 وسایل نقلیه روبرویتان بگذارید تا از جلوی شما به چپ بپیچند. 

 
وع کنید. وارد رسک یک طرفه به رسک دو طرفه  ن چپ رسر پیچیدن را در لی 

رسک دو طرفه بشوید و به سمت راست خط جداکننده زرد آن حرکت کنید. 
ن است، یم توانید با برریس وضعیت اگر رسک دو طرفه یک رسک با چهار لی 

ن سمت راست وارد شوید.   عبور و مرور، از لی 
 

وع کنید که رسک دو طرفه به رسک یک طرفه   چرخش را در حایل رسر
چرخ چپ شما تا حد امکان نزدیک به خط تقسیم زرد باشد. اگر رسک یک 
ن چپ یا راست، هرکدام که بدون ترافیک  ن است، به لی  طرفه دارای دو لی 

 ید. است، بپیچ

 

 

 رسک دو طرفه به رسک دو طرفه
وع کنید که چرخ چپ شما تا حد امکان نزدیک به  چرخش را در حایل رسر

باشد. وارد رسک شوید و به سمت راست خط مرکزی آن خط تقسیم زرد 
ن پیچید جادهدریو کنید. اگر رسگ که به آن یم ن است و لی  ای با چهار لی 

ن سمت راست وارد سمت راست عاری از ترافیک است، یم توانید از لی 
 شوید. 

 گردش به راست

 یک طرفه به دو طرفه گردش به چپ

 به این شکل ناگهانی به
 وسط مسیر نپیچید

 گردش به چپ
 دو طرفه به یک

 طرفه

 گردش به چپ
 دو طرفه به دو

 طرفه
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ن   های گردش به چپ چندگانهلی 
ن مشخص شده برای ها ممکن است بیش بریحن از رسک از یک لی 

ن گردش به  گردش به چپ داشته باشند. اگر از سمت چپ یا لی 
ن چپ در سمت راست خط تقسیم زرد چپ یم پیچید، وارد لی 

ن گردش به چپ یم پیچید، وارد شوید. اگر از سمت راست یا لی 
ن راست شوید.   لی 

 
ن   های دو طرفه گردش به چپلی 

ن بریحن از رسک ن ها دارای یک لی  مرکزی هستند که به عنوان لی 
دو طرفه به سمت چپ مشخص شده است. فقط زماپن وارد 

ن شوید که یم خواهید برای کاهش رسعت یا توقف قبل از این لی 
ن به اینکه از رسک اصیل به چپ بپیچید، آماده  شوید. از این لی 

ن اصیل حرکت استفاده نکنید )برای بیش از   500عنوان لی 
ن  حرکت نکنید( و هنگام ورود به رسک از رسک فوت در این لی 

ن استفاده نکنید.   فریع از این لی 
 های جزیره مانندمعلومات عمویم درباره چهاررایه

ول ترافیک هستند که چهاررایه های جزیره مانند یک وسیله کنیی
دار و با عالمه لهای سگناممکن است به عنوان جایگزینن برای چهارراه

های جزیره ت استفاده شوند. از نظر آماری، چهاررایهتوقف در تمام جها
های سننی هستند؛ زیرا با کاهش رسعت و حذف تر از چهارراهمانند ایمن

گردش به چپ درجهت ترافیک مخالف، تصادفات مرگبار و جراحات را 
ها، از یک جزیره مدور در مرکز برای دهند. در این چهاررایهکاهش یم

ول جریان ترافیک  های جزیره شود. چهاررایهدر تقاطع استفاده یمکنیی
 های ورودی رسک هستند. های ترافیک در تمام مکانمانند دارای لوحه

ول حق تقدم، جریان عبور و مرور را روان یم کند و اغلب باعث کنیی
ی در تقاطع یم های جزیره مانند با ایجاد شود. چهاررایهشود ازدحام کمیی

 و مرصف کم کردن توقف
ی

ن آوردن شتاب وسایل نقلیه، آلودگ ها و پایی 
 های جزیره مانند، دریوراپن دهند. در یک چهاررایهتیل را کاهش یم

پیچند تا در خالف جهت شوند، کیم به راست یمکه به تقاطع نزدیک یم  
 ای حرکت کنند. مرکزی دایره های ساعت در اطراف جزیرهعقربه

ای به سمت رسک دیگری برود یا تواند از چهارراه جزیرهسپس دریور یم
ن رسک ادامه دهد. هنگام نزدیک شدن به یک چهارراه جزیره ای، در عی 

سواران و عابران همیشه حق تقدم را به موترهای داخل دایره، بایسیکل
 پیاده در معابر بدهید. 

 ای: چهارراه جزیرهنزدیک شدن به 
 ای رسعت خود را کم کنید. قبل از ورود به چهارراه جزیره ●
، لوحههای جزیرهدر چهارراه ● ن های رسک را مشاهده کنید تا شما را به های کنار رسک و خط کیسر ای با چند لی 

ن صحیح هدایت کنند.   لی 
تقدم را به وسایل نقلیه  کنید به سمت چپ خود نگاه کنید و حقهمانطور که به سمت ورودی دریو یم ●

 سواران و عابران پیاده در خط عابر پیاده بدهید. ای، بایسیکلدرون چهارراه جزیره
 اگر رایه باز شد، وارد جریان عبور و مرور شوید و همراه با سایر وسایل نقلیه حرکت کنید.  ●
 ای به چپ نپیچید. هرگز برای ورود به یک چهارراه جزیره ●

 

 چهارراه جزیرهای
 تک لین

 چهارراه جزیرهای
 با چند لین
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 ای: رکت در یک چهارراه جزیرهح
 همیشه در سمت راست جزیره مرکزی بمانید.  ●
 ای حق تقدم دارند. وسایل نقلیه داخل چهارراه جزیره ●
ی از تصادم باشد. در چهارراه جزیره ●  ای توقف نکنید، مگر اینکه این تنها راه برای جلوگی 
ن ندهید. در داخل چهارراه جزیره ●  ای، تغیی  لی 
ای داشته باشید. ممکن است آنها در چهارراه تریلرها و سایر وسایل نقلیه کالن توجه ویژهها، به الری ●

ور داشته باشند. جزیره ن ضن  ای، به استفاده از بیش از یک لی 
 های کالن عبور کنید. ای به خصوص الریسیع نکنید از کنار هیچ وسیله نقلیه ●
ای ادامه دهید تا به خرویحی در چهارراه جزیره اگر خرویحی مورد نظر خود را از دست دادید، به حرکت ●

 مناسب برسید. 
 کنند. سواراپن باشید که از رسک عبور یمهنگام خروج، مراقب عابران پیاده و بایسیکل ●

 ای: خروج از چهارراه جزیره
ن دریو کنید.  ● ول، با رسعت پایی  ی از برخورد در جزیره یا از دست دادن کنیی  برای جلوگی 
 راست خود استفاده کنید تا به دیگران اطالع دهید که در حال خروج هستید. از سگنال سمت  ●
ید. تا زماپن که از گذرگاه عابر پیاده در خرویحی چهارراه عبور نکرده ●  اید، رسعت نگی 

 وسایل نقلیه اضطراری
شدن است، همیشه حق تقدم را به وسایل نقلیه اضطراری بدهید. اگر یک وسیله نقلیه اضطراری در حال نزدیک 

ای ای توقف نکنید. اگر در حایل که در چهارراه جزیرهای نشوید. هرگز در داخل چهارراه جزیرهوارد چهارراه جزیره
 خارج شده و به سمت راست حرکت کنید. 

ً
 هستید یک وسیله نقلیه اضطراری نزدیک شد، فورا

 ساحه الری
ور دارند. ساحه الری، که به عنوان ساحه ای به فضهای کالن هنگام دریوری در چهارراه جزیرهالری ی ضن ای بیشیی

ن شناخته یم های عقب ای است که برای چرخای هموار در داخل چهارراه جزیرهشود، ناحیهخارج از مسی  نی 
ها نباید از ساحه های کالن در هنگام دور زدن در نظر گرفته شده است. موترها، موترهای شایس بلند یا وانتالری
 ستفاده کنند. الری ا

 شکل  Jهای چهارراه
های رسک سننی در یک شاهراه با جایگزینن برای تقاطع Jچهارراه 

ن  ن است. به جای اینکه دریوران از لی  های پررسعت عبور چهار لی 
ن  ن جهت ترافیک به سمت راست یم Jهای مقابل بروند، در یک چهارراه کنند تا به لی  ن شکل در عی  پیچند، به لی 

 پیچند. روند و سپس در جهت مورد نظرشان به چپ یمالیه سمت چپ یممنتیه 
 احکام محیل

ن برای عبور و مرور وضع دولت ن وضع شده توسط ایالت، احکایم را نی  های محیل ممکن است عالوه بر قوانی 
شده، اطاعت کنند. شما باید از هر عالمه عبور و مرور یا مقرراپی که توسط شاروایل، شهرستان یا ایالت تنظیم 

 ها مقرراپی برای انجام موارد زیر داشته باشند: کنید. ممکن است شهرها و شهرک
ن محدودیت رسعت؛ ●  تعیی 
ن رسک ●  های یک طرفه؛تعیی 
 ها؛های توقف در تقاطعنصب لوحه ●
 های خاص؛ممنوعیت عبور و مرور وسایل نقلیه تجاری از رسک ●
ول پارک با نصب پارکومیی یا با روش ●  اسب دیگر. های منکنیی
ول گوالپی  ●

 ها؛کنیی
 الزایم کردن استفاده از سگنال، چراغ برک و هارن در همه وسایل نقلیه موتری؛ و/یا ●
 ممنوع کردن استفاده از هارن.  ●
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یک شدن رسک - 4فصل   رسر

 

یک شدن رسک با موترسایکل  رسر

 
یک شدن رسک با موترسایکل   باید بدانید: بریحن از نکاپی که هنگام رسر

 شوند. ها اغلب توسط دریوران نادیده گرفته یمموترسایکل ●
ان فاصله با یک موترسایکل همیشه آسان نیست.  ● ن ان رسعت یا می  ن ن می   تخمی 
، بهدر رسک ● هاپی که موترهای پارک شده دارند، بسته به فاصله دید با رسعت مجاز ویژه رسکهای مسکوپن

 یا کمیی از آن حرکت کنید. 
ایط نامناسب در رسک، مانند مشاهده دریچه منهل، خطوط ترن، موترسایکل ● سواران هنگام مواجهه با رسر

ن را تغیی  یم دهند. آماده واکنش کثافات موجود در رسک یا مواجهه با بادهای شدید، رسعت و موقعیت لی 
 باشید. 

ک دریو کنید. یک موترسایکل ● ن مشیی ن شما نباید با یک موترسایکل در یک لی  سوار به دالیل ایمنن به کل لی 
 نیاز دارد. 

ن را به موترسایکل ● سوارها بدهید. فضای اطراف وقنی در حال عبور هستید، تمام عرض لی 
ن از یک موترسایکلموترسایکل ی سوار یا بایسیکلسواران را تنگ نکنید. قبل از سبقت گرفیی سوار در مسی 

یک شدن خییل باریک است، کیم صیی    تری از رسک برسید. کنید تا به قسمت عریضکه برای رسر
 سواراننکات ایمبن برای موترسایکل

تواند از کند. استفاده از کاله ایمنن دارای تصدیق ایمنن یمقانون شما را ملزم به استفاده از کاله ایمنن یم ●
ی کند.   صدمات جدی رس یا مرگ جلوگی 

ایط ایمن است و  ● ن شوید که موترسایکل شما در رسر ات مورد نیاز قانون را دارد. مطمی  ن  تمام تجهی 
ن شوید که دریورها شما را یم ● های رنگ روشن بپوشید و در ساحه غی  قابل دید وسیله بینند. لباسمطمی 

ید. هنگام دریوری پس از تارییک، از چراغ  های مناسب استفاده کنید. دهندهها و انعکاسنقلیه قرار نگی 
ن شوید که سگنال یمقبل از کاهش رسعت، تغیی  مسی   ● دهید. قبل از وارد شدن به رسک یا پیچیدن، مطمی 

ن شوید که انجام این کار ایمن است. این کار  ن یا چرخش، پشت و جلو را برریس کنید تا مطمی  اصیل، تغیی  لی 
 و با همکاری سایر دریوراپن که از حرکت شما متأثر یم

ن
ایمن  شوند، انجام دهید. اگر این کار را در زمان کاف

 مسی  را برریس کنید. فقط زماپن حرکت کنید که ایمن باشد. 
ً
 نیست، راه مستقیم را ادامه دهید و مکررا

هنگام عبور از سمت چپ موتر پارک شده یا در حال حرکت، مراقب باشید. همیشه باید سه تا چهار فوت  ●
دهد، ا موتری که ناگهان تغیی  مسی  یمفاصله را رعایت کنید تا از برخورد با دروازه باز موتر یا از برخورد ب

ی کنید.   جلوگی 
شود، از حق تقدم خود ضف نظر کنید. ای نزدیک یمها بیشیی مراقب باشید. وقنی وسیله نقلیهدر تقاطع ●

توجه داشته باشید که دریوران وسایل نقلیه موتری ممکن است شما را در حال نزدیک شدن به تقاطع 
ی در حال حرکت هستید.   نبینند یا ممکن فکر کنند   که با رسعت کمیی

در یک خط ثابت حرکت کنید و برای حفظ ایمنن دیگر موترها و افزایش ایمنن شخض خود به طور قابل  ●
 بینن دریو کنید. پیش

 دریوران موترسایکل به لیسنس دریوری نیاز دارند
دریوری معتیی با تأییدیه موترسایکل یا های عمویم، باید لیسنس برای دریور کردن با هر قسم موترسایکل در رسک

 لیسنس موترسایکل داشته باشید. 
 

یک شدن شک با الری  های کالنشر

 
، تغیی  مسی  یا پیچیدن به یک الری ن از رسباالپی ، باال رفیی ن ، برک گرفیی ن ها موتر کالن نیستند. در حال رسعت گرفیی

دهند. باید اقدامات خاض را انجام دهند که دریوران موتر انجام نیمتریلر -های تراکتوررسک فریع، الری
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وپی که قالب تریلر باردار را به قسمت حمل بار آن وصل یم-در تراکتور  80000کند، ممکن تا تریلر معمویل، نی 
ن  90پوند باشد. بسته به طول تریلر، طول کل موتر ترکینی ممکن است بیش از  های بی   شهری فوت باشد. در مسی 

 فوت مواجه شود.  100پرازدحام، ممکن است یک دریور با دو یا حنی سه تریلر ترکینی با طویل بیش از 
داند که تریلر ترکینی های کالن پشت سگنال ترافییک دریوری کرده باشد، یمهر دریوری که پشت رس ییک از این الری

د. ممکن است یک الری مجبور شود ده گبه کندی شتاب یم ی  تبدیل کند تا به رسعت مجاز برسد. یک الری گی 
ن  پوند تریلر و محموله پشت  70000ممکن است دو یا سه برابر بیشیی از یک موتر قدرت داشته باشد، اما با داشیی

ن یک الری باید برای  ن موتر انریحی تولید کند. )منتشر شده با  40یا  30آن، انجی  برابر وزن بیشیی نسبت به انجی 
یک شدن رسک, مجوز از خ  (.Deere & Co., 1996دمات حمل و نقل جان دیر، رسر

ید.   این معلومات را در نظر بگی 
ً
 برای افزایش ایمنن همه افراد حاضن در رسک، لطفا

خواهید از رسک خارج شوید، جلوی یک وسیله نقلیه جلوی وسیله نقلیه کالن وارد رسک نشوید. اگر یم ●
ن ندهید.   کالن تغیی  لی 

های دید عقب او ببینید، دریوِر آن وسیله توانید دریور را در آینهکنید و نیمالری یا بس دریوری یماگر پشت  ●
 تواند شما را ببیند. نقلیه نیم

یک الری یا بس دارای ساحه کور در دو طرف، در عقب و در جلو است که چنانچه موتری در این نقاط  ●
جز  ساحه کور در  شوند. نامیده یم« ساحه کور»دید به عنوان بیند. این نقاط  بدون باشد، دریور آن را نیم

وری دریوری نکنید. در هیچ  در موارد ضن
زماپن نباید در کنار وسایل نقلیه کالن 

 دریوری کنید. سیی به 
برای مدت طوالپن

ن خطرناک  سیی الری حرکت کردن نی 
ن خودتان و وسایل نقلیه کالن  است. بی 

ی  د. یک فاصله ایمنن در نظر بگی 
ن  ● ن شوید، مطمی  ی نیاز دارد.  پس از عبور و قبل از اینکه دوباره وارد لی  عبور کردن از یک الری، به زمان بیشیی

، رسعت خود را شوید که یم ن ن الری را در آینه دید عقب خود ببینید.  هنگام ورود مجدد به لی  توانید کابی 
ول کنید و سگنال بدهید. وقنی جلوی الری هستید رسعت خود را کم نکنید.   کنیی

ن سمت هنگام حرکت در سطوح شیب ● ، وسایل نقلیه کالن باید به آرایم در لی  ن دار به سمت باال یا پایی 
ن سمت راست خودداری کنید. راست حرکت کنند. هنگام حرکت در کنار الری های کالن، از دریوری در لی 

ن سمت راست خودداری کنید تا یم که در نزدییک ایستگاههنگا  در لی 
ی

های وزن کیسر الری هستید، از رانندگ
 رسعت بتوانند به راحنی وارد رسک شوند. های کمالری

 های خط ریل توقف کنند. آماده باشید. وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید در تمام گذرگاه ●
ن حرکت خود در چرخش به راست، به سمت چپ های کالن به دلیل اممکن است الری ● ندازه، به عنوان اولی 

ن از یک تراکتور تریلر، قبل از تالش برای عبور، به سگنال دور خوردن آن -حرکت کنند. هنگام سبقت گرفیی
 توجه کنید. 

ی برای متوقف شدن تریلرها نسبت به موترهاپی که با همان رسعت حرکت یم-تراکتور ● کنند، به زمان بیشیی
تواند پس از یط کند، یممایل در ساعت حرکت یم 55نیاز دارند. یک موتر مسافربری متوسط که با رسعت 

 
ً
ن فوتبال، توقف کند. توقف کامل یک تراکتور 140-130حدودا  نصف طول یک زمی 

ً
تریلر با  -فوت، تقریبا
 
ً
 فوت طول بکشد.  400بار کامل، ممکن است تقریبا

ن از یک الری در  ● زمان ازدحام یا در شاهراه بسیار خطرناک است. اگر نیاز به پیچیدن یا تغیی  سبقت گرفیی
ن دارید، یک لحظه از رسعت خود کم کنید و پشت الری بپیچید  این کار فقط چند ثانیه بیشیی طول  -لی 

 کشد. یم

کور ساحه   
 

کور ساحه  

کور ساحه  
 

کور ساحه  
 



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

30 

ید. یک تراکتور-هرگز اندازه و رسعت یک تراکتور ● تریلر به دلیل اندازه کالنش، اغلب به -تریلر را دست کم نگی 
کند. زماپن که دریور موتر متوجه نزدیک بودن الری یا رسد کندتر از رسعت واقیع خود حرکت یمنظر یم

 ها با یکدیگر برخورد کنند. رسعت نزدیک شدن آن نشود، ممکن است موتر و الری در تقاطع

یک شدن شک با عابرین پیاده  شر

 
شوید. به عنوان یک عابر گردید، یک عابر پیاده محسوب یماز وسیله نقلیه خود خارج یم به محض اینکه شما 

 پیاده باید حقوق و وظایف خود را بشناسید و به عنوان یک دریور باید قانون مرتبط با عابران پیاده را بلد باشید. 
 به عنوان یک عابر پیاده، باید بدانید. . . 

ن را یم« ابرپیادهحرکت ع» هنگایم که سگنال  بینید، حق تقدم با شما است. بعد از یا چراغ سیی
ن شدید همه دریوران شما را دیدند و برای شما توقف کردند، یم توانید از رسک عبور اینکه مطمی 

 کنید. 
یا چراغ رسخ یا زرد روبرو هستید، از رسک عبور « حرکت عابر پیاده ممنوع»وقنی با سگنال 

را مشاهده « حرکت عابر پیاده ممنوع»بور از رسک، سگنال چشمک زن نکنید. وقنی هنگام ع
 کردید، باید عبور از رسک را ختم کنید. 

 شما باید در مواقع زیر از یک تقاطع یا خط عابر پیاده عبور کنید: 
 وقنی شما در یک منطقه تجاری هستید.  ●
ن دو تقاطع نزدیک بهم هستید که سگنال ترافییک دارند.  ●  وقنی شما بی 

ن در غی  این صورت، یم ن هنگام خروج از بی  توانید در هر قسمِت بدون خط عابر پیاده از رسک عبور کنید. همچنی 
، حق تقدم با جریان عبور و  ن وضعینی دو وسیله نقلیه پارک شده مراقب باشید. در هنگام عبور از رسک در چنی 

س نیست، رو به سمت جریامرور یم  ن عبور و مرور راه بروید. باشد. وقنی پیاده رو در دسیی
ن عبور و مرور بایستید، زیرا ممکن است باعث تصادم شوید. درعوض، باید  برای گپ زدن با دریور نباید در لی 

ن باید در سمت پیاده  رو بایستید. منتظر بمانید تا دریور در یک محل ایمن پارک کند و شما نی 
 شما به عنوان یک دریور باید بدانید. . . 

ن در بعضن  در بریحن  ایط، عابران پیاده طبق قانون ملزم هستند که حق تقدم را به وسایل نقلیه بدهند. همچنی  رسر
اییط، خواه عابران پیاده از  مواقع وسایل نقلیه ملزم هستند که حق تقدم را به عابرین پیاده بدهند. در هر رسر

ت نیاز رسعت خود را کاهش دهید و تمام قانون تبعیت کنند یا نه، شما باید با احتیاط دریوری کنید، در صور 
ی از آسیب رساندن به عابران پیاده انجام دهید.   تالش خود را برای جلوگی 

ن روبرو هستید، باید حق تقدم را به همه عابران پیاده در تقاطع بدهید. هرگز تصور   که با چراغ سیی
حنی زماپن

 ایستند. بینند و برای شما یمشما را یمنکنید که حق تقدم دارید. تصور نکنید که عابران پیاده 
ید.   از موتری که برای عابر پیاده توقف کرده یا رسعتش را کم کرده، سبقت نگی 

 هنگام دریوری در مراقب اطفال باشید. اطفال بدون اینکه به وسایل نقلیه توجه کنند وارد رسک یم
ً
شوند. بنا

زنند یا ها چشمک یموپن بیشیی مراقب باشید. وقنی چراغها یا مناطق مسکنزدییک مکاتب، ساحات بازی، پارک
وی کنید. در محل عبور مکاتب که گشت  اطفال حضور دارند، باید از محدودیِت رسعت کمیی در ساحه مکتب پی 

وی  عبور و مرور وجود دارد، توقف کنید و اگر ییک از اعضای گشت به شما عالمت ایست داد، از دستور او پی 
 کنید. 
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ن اعمال یم ن یا مقررات زیر نی   شوند: قوانی 
دریوران باید همیشه حق تقدم را به افراد نابینا بدهند. هنگایم که یک عابر پیاده در حال عبور از یک رسک  ●

شود یا یک عصای سفید )یا یک عصای سفید با نوک یا شاهراه است که به کمک یک سگ هدایت یم
 وسایل نقلیه باید به طور کامل متوقف شوند. رسخ( دارد، 

دریور باید زماپن که یک عابر پیاده در یک گذرگاه مشخص یا بدون عالمت در رسک است یا  در حال نزدیک  ●
 شدن به دریور است، حق تقدم را به عابر پیاده بدهد. 

 به هنگام سگنال رسخهمانطور که برای پیچیدن به راست آماده یم ●
ً
، مراقب عابران پیاده شوید، مخصوصا

( که از سمت راست شما نزدیک یم)یا بایسیکل  شوند، باشید. سواراپن
دریوران نباید هنگام توقف برای چراغ رسخ، گذرگاه عابرپیاده را مسدود کنند. دریوران نباید بدون دادن حق  ●

 تقدم به عابران پیاده، از پیاده رو یا خط عابر پیاده عبور کنند. 
 

اک شک   هابا موپدها و بایسیکلاشتر

 
یک شدن رسک با موپدها و بایسیکل ها با موپدها و ها باید بدانید: بیشیی تصادمبریحن از نکاپی که هنگام رسر

های خردتر و کندتر از نظر پنهان ها موپدها و بایسیکلافتد، زیرا در تقاطعها اتفاق یمها در تقاطعبایسیکل
ها را به دقت اسکن کنید و مانند هر وسیله نقلیه دیگری تقاطع، موپدها و بایسیکلشوند. قبل از عبور از یک یم

 ها توجه کنید. به آن
 شوند. ها اغلب توسط دریوران نادیده گرفته یمبایسیکل ●
ان فاصله با یک بایسیکل همیشه آسان نیست.  ● ن ان رسعت یا می  ن ن می   تخمی 
خواهد به سمت افتد که یک دریور یماغلب زماپن اتفاق یمسواراِن در مسی  اشتباه، تصادم با بایسیکل ●

کند. قبل از ادامه، به راست در رسک اصیل بپیچد و برای برریس وضعیت عبور و مرور فقط به چپ نگاه یم
 سواراِن در مسی  اشتباه در رسک یا پیاده رو باشید. درسنی نگاه کنید و مراقب بایسیکل

، بهدر رسک ● هاپی که موترهای پارک شده دارند، با رسعت مجاز یا کمیی از آن حرکت کویژه رس های مسکوپن
 کنید. 

سوار پیش روی شما است و شما باید به راست بپیچید، رسعت خود را کم کنید و پشت اگر یک بایسیکل ●
 سوار بمانید تا در زمان مناسب بتوانید بپیچید. بایسیکل

خواهید به چپ بپیچید، حق کنند. اگر یمای رسی    ع حرکت یمکنندهسواران اغلب به طور غافلگی  بایسیکل ●
ن باشید که یمسواراپن بدهید که یمتقدم را به بایسیکل  مطمی 

ً
توانید قبل از رسیدن آیند، مگر اینکه کامال

 سوار به تقاطع، بپیچید. دوچرخه
ایط نامناسب در رسک، مانند مشاهده دریچهبایسیکل ● منهل، خطوط ترن،  سواران هنگام مواجهه با رسر

ن را تغیی  یم دهند. آماده واکنش کثافات موجود در رسک یا مواجهه با بادهای شدید، رسعت و موقعیت لی 
 باشید. 

ن را به موپدها و بایسیکل ● ها بدهید. فضای اطراف موپدها و وقنی در حال عبور هستید، تمام عرض لی 
 به کندی حرکت یمای ها را تنگ نکنید. بایسیکل وسیله نقلیهبایسیکل

ً
کند و ممکن است است که معموال

ن از یک بایسیکلنیاز باشد که شما رسعت خود را برای آن سوار در ها کاهش بدهید. قبل از سبقت گرفیی
یک شدن خییل باریک است، کیم صیی کنید تا به قسمت عریض ی که برای رسر  تری از رسک برسید. مسی 

ن بایسیکل، مراقب بایسیکلقبل از باز کردن دروازه موتر خود  ● ن عبور و مرور یا لی  سواراپن که در به سمت لی 
 حال گذر کردن هستند، باشید. 

ن بایسیکل بخیسر از رسک است که با یک نوار برای استفاده بایسیکل ● ها مشخص شده است. هنگام پیچیدن لی 
ن بایسیکل عبور کنید. یا هنگام ورود یا خروج از رسک یم ن شما باید به بایسیکلتوانید از یک لی  سواراِن در لی 

 بایسیکل حق تقدم بدهید. 
 ها دریوری کنید کجا باید با موپدها و بایسیکل

هاپی مشابه با دریوران وسایل نقلیه موتری دارید. همیشه های عمویم، شما حقوق و مسؤولیتها و شاهراهدر رسک
هرگز در جهت مخالف نرانید. هنگایم که با رسعت کمیی از رسعت اعالم شده  موافق جهت عبور و مرور دریو کنید و 

 تا جاپی که ایمن است به سمت راست رسک بروید. یا کمیی از رسعت جریان عبور و مرور دریو یم
ً
کنید، معموال
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 است. بلبه سمت راست جاده اغلب دارای خطراپی مانند وجود کندنکاری، چاله، ریگ و شانه
ی

رای ایجاد های رییک
ن خودتان و این خطرات احتمایل فاصله ، در صورت لزوم بی  ید. ایمنن  ای در نظر بگی 

ن یا رسک حرکت کنید: در موارد زیر یم  توانید بیشیی به سمت وسط یا چپ لی 
 چرخیدن به چپ؛ ●
 اجتناب از خطرات؛ ●
یک شدن با وسیله نقلیه دیگر بسیار باریک است؛ یا ● ن برای برای رسر  لی 
ِ »یک  ●

ن  روید. وجود دارد و شما مستقیم یم« فقط به سمت راستلی 
، سگنال بدهید. در یک رسک  ن ن یا تغیی  موقعیت خود در یک لی  همیشه ترافیک را برریس کنید و قبل از تغیی  لی 

 سواران ممکن است تا آنجا که ایمن است به سمت چپ حرکت کنند. یک طرفه، بایسیکل
ن ایالنی فدرال سوار موپد شوید. هیچ بخیسر از سیستم شاهراهدهد که در قانون به شما اجازه نیم  های بی 

 سواراننکات ایمبن برای موپدسواران و بایسیکل
کند. اما استفاده از کاله ایمنن دارای تصدیق ایمنن قانون ایالنی شما را ملزم به استفاده از کاله ایمنن نیم ●

ی کند. یم  تواند از صدمات جدی رس یا مرگ جلوگی 
ات مورد نیاز قانون را دارد.  ● ن ایط ایمن است و تمام تجهی  ن شوید که بایسیکل شما در رسر  مطمی 
ن شوید که دریورها شما را یم ● های رنگ روشن بپوشید و در ساحه غی  قابل دید وسیله بینند. لباسمطمی 

ید. هنگام دریوری پس از تارییک، از چراغ  سب استفاده کنید. های منادهندهها و انعکاسنقلیه قرار نگی 
ن شوید که سگنال یم ● دهید. قبل از وارد شدن به رسک قبل از کاهش رسعت، تغیی  مسی  یا پیچیدن، مطمی 

ن شوید که انجام این کار ایمن است. این کار  ن یا چرخش، پشت و جلو را برریس کنید تا مطمی  اصیل، تغیی  لی 
 و با همکاری سایر دریوراپن که از ح

ن
شوند، انجام دهید. اگر این کار ایمن رکت شما متأثر یمرا در زمان کاف

ایط   مسی  را برریس کنید تا موقعیت مناسنی فراهم شود. در رسر
ً
نیست، راه مستقیم را ادامه دهید و مکررا

ی دارند، راحتازدحام عبور و مرور، ممکن است برای بایسیکل تر باشد تا در نزدییک سواراپن که مهارت کمیی
ایط ایمن بمانند. دهحاشیه پیا  رو منتظر فراهم شدن رسر

هنگام عبور از سمت چپ موتر پارک شده یا در حال حرکت، مراقب باشید. همیشه باید سه تا چهار فوت  ●
دهد، فاصله را رعایت کنید تا از برخورد با دروازه باز موتر یا از برخورد با موتری که ناگهان تغیی  مسی  یم

ی کنید.   جلوگی 
شود، از حق تقدم خود ضف نظر کنید. ای نزدیک یمها بیشیی مراقب باشید. وقنی وسیله نقلیهدر تقاطع ●

توجه داشته باشید که دریوران وسایل نقلیه موتری ممکن است شما را در حال نزدیک شدن به تقاطع 
ی در حال حرکت هستید.   نبینند یا ممکن فکر کنند که با رسعت کمیی

د و برای حفظ ایمنن دیگر موترها و افزایش ایمنن شخض خود به طور قابل در یک خط ثابت حرکت کنی ●
 پیش بینن دریو کنید. 

ن سواران نوجوان و کالندهد که برای بایسیکلمطالعات نشان یم  ● سال، دریو کردن در رسک با رعایت قوانی 
ن عبور و مرور  ن )رعایت قوانی  همانند با سایر وسایل نقلیه(، عبور و مرور، و نه عمل کردن مخالف آن قوانی 

 ی رسک است. تر از دریو کردن در کنارهبسیار ایمن
 سواران به لیسنس دریوری نیاز دارندموپد

های عمویم، باید لیسنس دریوری معتیی داشته برای دریو کردن هر گونه بایسیکل موتری، مانند موپد در رسک
بکس اتوماتیک و انجینن است سه چرخ گفته یمباشید. بایسکیل موتری به هر وسیله دو چرخ یا  شود که دارای گی 

تواند کند و یممیی مکعب که کمیی از سه اسپ بخار برک ناخالص تولید یمساننی  50با ظرفیت سیلندر حداکیر 
ن هموار به حرکت درآورد.  30دستگاه را با حداکیر رسعت   مایل در ساعت بر روی زمی 
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ات ن  مورد نیاز در موپد و بایسیکل تجهت 
نام کنید و نیازی به انجام معاینه تخنییک ندارید. با این حال شما مجبور نیستید موپد یا بایسیکل خود را ثبت

ات خاص برای موپد و بایسیکل یم ن ن تجهی 
ن میسوری شما را ملزم به داشیی  کند. قوانی 

 فوپی متوقف کنند.  25ساعت، شما را در فاصله ها باید بتوانند در رسعت ده مایل در برک -هابرک
ی تعداد تصادمات بایسیکل -ها دهندهها و انعکاسچراغ ن غروب و طلوع خورشید به طور چشمگی  ها و موترها بی 

 یمافزایش یم
ً
ن چراغیابد. تقریبا های بایسیکل مناسب دهندهها و انعکاستوان از همه این تصادمات با داشیی

ی کرد.  ساعت قبل از طلوع آفتاب باید ½ ساعت پس از غروب آفتاب تا ½ سواری از هنگام بایسیکلجلوگی 
 های زیر را داشته باشید: دهندهها و انعکاسچراغ
وی بایسیکل یا همراه خود شما که سایر دریوران بتوانند از فاصله  چراغ سفید یک  ● فوپی آن را  500در پیشر

 ببینند. 
، حداقل دو اینچ مرب  ع، یا یک چراغ رسخ در عقب که دریوران بتوانند با عقبدهنده رسخ در انعکاس یک ●

وی موترهایشان از فاصله انعکاس چراغ  فوپی آن را ببینند.  600های پیشر
ها یا ساق پاها که دریوران بتوانند با ها، بازوهای میل لنگ، بوتروی پایدلهای دهنده یا چراغاقالم انعکاس ●

وی موترهایشان از فاصله های انعکاس چراغ  فوپی آن را ببینند.  200پیشر
سوار که دریوران بتوانند با انعکاس یا بایسیکلها در هر طرف بایسیکل دهنده و/یا چراغاقالم انعکاس ●

ن موتر خود از فاصله چراغ وی بیم پایی   آن را ببینند. این در مورد موپدهاپی که با  300های پیشر
فوپی

 شود. ها مطابقت دارند، اعمال نیمعبور و مرور شاهراهمقررات میل ایمنن 
اک شک با بایسیکل  اشتر

ر
 های برق

 همانطور که در  
ی
 قابلتعریف شده، بایسیکیل است مجهز به پایدل RSMo 010. 301بایسیکل برف

ً
به  های کامال

ییک کمیی از  ن الکیی ، زین یا چوگ برای دریور و انجی  ن
ایط ییک از سه کالس زیر را برآورده  750کار انداخیی وات که رسر

 کند: یم
کند و وقنی : بایسیکل مجهز به انجینن است که فقط زماپن که دریور در حال رکاب زدن است کار یم1کالس  ●

ن فعالیت خود را متوقف یمرسد بایسیکل به رسعت بیست مایل در ساعت یم  کند. ، انجی 
 برای به حرکت درآوردن بایسیکل استفاده یم2کالس  ●

ً
شود و : بایسیکل مجهز به انجینن است که منحرصا
ن فعالیت خود را متوقف یموقنی بایسیکل به رسعت بیست مایل در ساعت یم  کند. رسد، انجی 

کند و وقنی که دریور در حال رکاب زدن است کار یم  : بایسیکل مجهز به انجینن است که فقط زماپن 3کالس  ●
ن فعالیت خود را متوقف یمبایسیکل به رسعت بیست و هشت مایل در ساعت یم  کند. رسد، انجی 

ن لیسنس اپراتور یا لیسنس موترسایکل از سوی RSMo 301.010مطابق با   نیازی به داشیی
ی
، دریوری بایسیکل برف

 دریور ندارد. 
 تشییع جنازه

وی خود  اگر  در حال دریوری در مراسم تشییع جنازه هستید، باید تا آنجا که عمیل و ایمن است، وسیله نقلیه پیشر
های اضطراری چشمک زن خود استفاده کند. را دنبال کنید. در این قسم مراسمات، هر وسیله نقلیه باید از چراغ

ول عبور و مرور، به استثنای ها بدون تیافته، در تمام تقاطعمراسمات تشییع جنازه سازمان وجه به هر وسیله کنیی
 وسایل نقلیه اضطراری یا زماپن که مأموران مجری قانون به نحو دیگری دستور داده باشند، حق تقدم دارند. 

https://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=301.010
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ن زیر برای همه دریوراپن که در مراسم تشییع جنازه سازماندیه شده  اک ندارند قوانی   شود. اعمال یم اشیی
ن وسایل نقلیه ●  ای که بخیسر از مراسم هستند، دریوری نکنید. هنگام حرکت، بی 
اک نکنید.  ●  به منظور کسب حق تقدم در مراسم تشییع جنازه اشیی
ن عبور مشخض در نظر سیع نکنید از هیچ وسیله نقلیه ● ید، مگر در جاپی که لی  ای در مراسم سبقت بگی 

 گرفته شده است. 
اکوارد تقاطیع نشوید که  ● کنند، مگر اینکه کنندگان تشییع جنازه در آن از چراغ سگنال رسخ عبور یماشیی

 بدون عبور از مسی  مراسم تشییع جنازه این کار را انجام دهید. 
 خشم در شک

 در پاسخ به اقدامات 
ً
ول نشده خشم توسط دریور یک وسیله نقلیه موتری )معموال خشم در رسک نمایش کنیی

 تواند منجر به آسیب اموال یا آسیب به افراد شود. یم دریور دیگر( است که
 افراد تهاجیم هستند که از شیوهدریوراپن که مرتکب این رفتار یم

ً
وی شوند، معموال های دریوری مؤدبانه پی 

 های رفتار مرتبط با خشم در رسک عبارتند از: کنند. بریحن از نمونهنیم
 تعقیب وسیله نقلیه دیگر – به صدا درآوردن هارن به طور ممتد  –
وروشن و خاموش کردن ممتد چراغ –  انجام حرکات تهاجیم – های پیشر
ن کالیم به دریور دیگر – وادار کردن وسیله نقلیه دیگر به کنار کشیدن –  توهی 
به زدن با وسیله نقلیه دیگر –  سیی به سیی کردن با وسیله نقلیه دیگر – ضن
ن یا کند کردن ناگهاپن رسعتبرک   – تهدید دریور دیگر –  گرفیی
 بند کردن عمدی مسی   – آسیب رساندن عمدی به یک وسیله نقلیه –
ن مسی  » – تعرض به دریور دیگر –

 یا منحرف شدن به طور ناگهاپن « بسیی
در محیط دریوری ما « عادی»از آنجاپی که جامعه ما بیشیی به خشم در رسک عادت کرده، این موضوع به رفتاری 

 توان اصالح کرد، اما نیاز به نظم و انضباط از جانب دریوران دارد. ها را یمتبدیل شده است. این عادت
 هنگام مواجهه با هر یک از رفتارهای مرتبط با خشم در شک، باید سیع کنید. . . 

 خونشد باشید و با رفتارهای مشابه واکنش نشان ندهید.  ●
به عنوان مثال: در تقاطع، بوسیله نشانگر مایل، ذریعه جهت حرکت مکان این اتفاق را به خاطر بسپارید ) ●

ه(.   وسیله نقلیه و غی 
 ظاهر فزییک راننده را به خاطر بسپارید.  ●
ه(.  ●  به مشخصات موتر توجه کنید )سال تقرینی موتر، ساخت، مدل، رنگ، شماره پالک و غی 
ین مقامات محیل گزارش دهید.  ●  در ارسع وقت حادثه را به نزدیکیی
اگر در یک منطقه  911)یا  55اگر تلیفون همراه دارید، از رسک خارج شوید و به یک ساحه امن بروید و با * ●

 شهری هستید( به تماس شوید. 
 دریوران مست

 به پولیس اطالع دهید. ممکن با این کار، جان کیس را نجات دهید. کنید دریور مسنی را دیدهاگر فکر یم
ً
اید، فورا

ای ارائه به افش، شامل شماره پالک وسیله نقلیه، مشخصات فزییک موتر و دریور و مکان وسیله معلومات مفید بر 
 نقلیه است. 

ن   درباره کثافات ریخیر
ن کثافات خالف قانون است. این رفتاری ناخوشایند است و ممکن باعث تصادم شود. به عنوان مثال، یک  ریخیی

ون قالج یم ن موتر به بی  شود، ممکن به داخل وسیله نقلیه پشت رس شما بیفتد و باعث سگرت روشن که از کلکی 
 آسیب مایل یا آسیب فردی شود. 

ن کثافات مجرم تشخیص دهد، ممکن است مجبور شوید تا  دالر جریمه  1000اگر قاضن شما را به خاطر ریخیی
دازید و/یا تا یک سال به زندان محکوم شوید.  بیی
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 کردن  پارک - 5فصل 

 
 

ن شوند که وسایل نقلیه آن کند. هر زمان که وسیله ها پس از پارک شدن، خطری ایجاد نیمدریوران باید مطمی 
ن عبور و مرور دور است تا نقلیه خود را پارک یم  از هر لی 

ن
ن شوید که در مکاپن است که به اندازه کاف کنید، مطمی 

ن شوید که موتر شما برای وسایل نقلیهموجب تداخل در مسی  سایر وسایل نقلیه نشوید.  ن مطمی  ای که از همچنی 
 شوند، قابل مشاهده است. هر جهت نزدیک یم

 های مشخص شده پارک کنید. در صورت امکان همیشه در مکان ●
 یمدر رسک ●

ً
 توانید در سمت راست یا چپ رسک پارک کنید. های یک طرفه، معموال

بکس دسنی است،  دسنی خود را همیشه هنگام پارک کردن، برک ● تنظیم کنید. اگر وسیله نقلیه شما دارای گی 
بکس اتوماتیک دارد، آن را در پارک بگذارید.   آن را در گی  بگذارید یا اگر گی 

رو از توانید، از دروازه سمت پیادهقبل از اینکه دروازه را باز کنید، جریان عبور و مرور را برریس کنید. اگر یم ●
ون موتر خارج شوید. اگر  مجبور به استفاده از دروازه سمت رسک هستید، جریان عبور و مرور را قبل از بی 

رو از موتر پیاده کنید. شدن برریس کنید. همیشه مسافران، به خصوص اطفال را از دروازه سمت پیاده
ن و نزدیک موترهای پارک شده حرکت یممراقب بایسیکل کنند، سواران، که اغلب در سمت راست لی 

 دروازه را ببندید. باشی
ً
 د. پس از پیاده شدن کوشش کنید که فورا

 نگذارید. هر زمان که وسیله نقلیه خود را ترک یم ●
ی
کنید، چنانچه در هرگز کلید را در موتر پارک شده باف

 های آن را قفل کنید. رس شما قرار ندارد، دروازهدید
د امکان دور از مسی  عبور و مرور پارک کنید. اگر اگر مجبورید در رسک پارک کنید، وسیله نقلیه خود را تا ح ●

 توانید نزدیک آن پارک کنید. ای وجود دارد، تا جاپی که یمحاشیه
 به سمت کنار رسک بچرخانید. به این کنید، چرخوقنی در رسباالپی یا رسازیری پارک یم ●

ً
های خود را کامال

ن آمدن از رس  وع به پایی  ماند ازیری کند، از مسی  سایر وسایل نقلیه دور یمترتیب، اگر وسیله نقلیه شما رسر
 )به پارک کردن در رسباالپی یا رسازیری مراجعه کنید(. 

 ساحات پارک ممنوع
های پارک ممنوع یا محدودیت در پارک کردن ها پارک کنید. به لوحهتوانید در آنمناطق زیادی وجود دارد که نیم
 در حاشیه رسک نشان داده یمپارک کردن با عالمتهای توجه کنید. بریحن از محدودیت

ی
شوند. در های رنیک

 های زیر پارک نکنید: مکان
 در یک تقاطع.  ●
 رو. در گذرگاه یا در پیاده ●
وی مسی  اختصاض منتیه به ساختمان ●  ها. پیشر
 سمت چپ یک رسک دوطرفه.  ●
 ای که به رنگ زرد مشخص شده است. در کنار حاشیه ●
 روی یک پل.  ●
 که لوله اطفائیه بند شود. در مکاپن   ●
 در مکاپن که جریان عادی عبور و مرور بند شود یا برای سایر دریوران خطر ایجاد کند.  ●
د.  ●  در مکاپن که وسیله نقلیه شما در خالف جهت عبور و مرور قرار بگی 

 یم
ن
 های معلوالن پارک کرد؟توان در پارکینگچه زمان

توان استفاده کرد که وسیله نقلیه نشان یا پالک موتر معلول داشته باشد معلوالن فقط زماپن یماز فضاهای پارک 
ن وسیله نقلیه موتری فردی با معلولیت فزییک باشد یا یک معلول جسیم در حال  و در زمان پارک موتر، رسنشی 

پیاده یا سوار شدن باشد. 
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ن  یسنشان بی   الملیل دستر
شوند یا ای که توسط افراد دارای معلولیت دریوری یمی وسایل نقلیهاین نشان فضاهاپی را برا

متخلفان در صورت محکومیت، با کند. شوند، مشخص یمبرای جابجاپی افراد معلول استفاده یم
 دالر( مجازات خواهند شد.  300دالر( و حداکیر تا سیصد دالر ) 50ای از پنجاه دالر )جریمه

ن مقرر یم  دارد: این قانون همچنی 
قانوپن است.  ● یس به پارکینگ معلوالن غی   پارک کردن در مسی  دسیی
های مشخص شده در صورپی که فرد معلول استفاده از نشان یا پالک افراد معلول برای پارک در پارکینگ ●

قانوپن است.   در آن نباشد، غی 
 پارک کردن در شباالنی یا شازیری
 قبل از ترک وسیله نقلیه پارک شده: 

 های خود را در جهت مناسب بچرخانید )تصویر زیر را ببینید(. چرخ ●
ن را خاموش کنید و وسیله نقلیه را در گی  مناسب بگذارید.  ●  انجی 
 دسنی یا اضطراری را تنظیم کنید. برک ●
 کلید روشن و خاموش کردن موتر را خارج کنید؛ ●
ون شدن، آینه دید عقب خود را از نظر جریان عبور و مرور  ●  برریس کنید؛ وقبل از بی 
 موتر را قفل کنید و کلید آن را در جیبتان قرار دهید.  ●

 جریان عبور و مرور را برریس کنید و سگنال بدهید. 
ً
 قبل از خارج کردن موتر از محل پارک، حتما

 

 
 پارک کردن به طور موازی

وی فضای  1/5خواهید به طور موازی پارک کنید، حدود وقنی یم ● فوت از سمت چپ وسیله نقلیه پیشر
 پارک، توقف کنید. 

 به سمت راست بچرخانید و به آرایم به داخل فضای پارک  ●
ً
وی چرخ ها را کامال ن شوید که پیشر بروید. مطمی 

 شود. وسیله نقلیه شما مانع از عبور و مرور از روبرو نیم
 به سمت چپ بچرخانید و به عقب بروید. وقنی از موتر جلو فاصله گرفتید، چرخ ●

ً
 ها را کامال

 به سمت راست و به سمت حاشیه برگردانید. در مرکز فضای پارکینگ پارک کنید. چرخ ●
ً
 ها را کامال

 

 

 سرازیری
 با یا بدون
سرباال حاشیه

 یی
 با حاشیه

 سرباالیی
 بدون حاشیه

 چرخها را به
 چرخها را به راست بچرخانید

 راست بچرخانید
 چرخها را به
 چپ بچرخانید

 پارک کردن به طور موازی
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 دریوری در شاهراه - 6فصل 

 
دریوری خوب مستلزم این است که مراقب محیط اطراف خود باشید و از آن آگاه باشید. شما باید به رسک، 

منتظره هوشیار باشید. کناره بسیاری از های رسک و پشت وسیله نقلیه خود نگاه کنید. نسبت به اتفاقات غی 
 به دریوری خود نیمتصادمات به این دلیل رخ یم

ن
کنند. در هر لحظه بیش از چند ثانیه دهند که دریوران توجه کاف

چشم خود را از رسک بر ندارید. برای مثال اگر باید به نقشه نگاه کنید، با خیال راحت در جاپی ایمن پارک کنید. 
 . هنگام دریوری سیع نکنید نقشه را بخوانید 

ن مناسب دریوری کنید  در لی 
ن سمت راست دریوری کنید. هنگایم که هیچ  ن برای هر جهت(، در لی  ن )یک لی  هنگام دریوری در شاهرایه با دو لی 

توانید برای عبور کردن از ای در حال نزدیک شدن نیست و هیچ خط زرد ممتدی وجود ندارد، یموسیله نقلیه
ن برای هر جهت( همیشه به سمت راست  هاپی با خط مرکزی بگذرید. در شاهراه )دو یا چند لی 

ن یا بیشیی چهار لی 
 کنید. حرکت کنید، مگر اینکه از جریان عبور و مرور کندتر حرکت یم

، باز نگه دارید.   با این کار راه را برای دریوران دیگر، برای ورود ایمن یا آماده شدن برای گردش به چپ قانوپن
ول شعت  کنتر
ین راه برا ول رسعت این است که بدانید با چه رسعنی در حال حرکت هستید. رسعتبهیی سنج را اغلب چک ی کنیی

های پررسعت را های رسعت اعالم شده توجه کنید. این امر به ویژه زماپن مهم است که رسککنید و به محدودیت
 شوید. های محیل بسیار کندتر یمکنید و وارد رسکترک یم

 هاعبور از شاهراه
ن سمت چپ استفاده کنید.  ن از یک وسیله نقلیه دیگر، فقط از لی  هنگام عبور از موتری که در برای سبقت گرفیی

ن سمت راست استفاده کنید. هرگز از شانه یا قسمت آسفالت نشده حال گردش به چپ است، یم توانید از لی 
 شاهراه برای عبور استفاده نکنید. 

ن شوید که  وی خود، مطمی  ن از وسیله نقلیه پیشر قبل از سبقت گرفیی
ن در شاهراهدر منطقه عبور امن هستید.   هاپی با چهار لی 

های دید چپ و آینه داخیل دید عقب، نگایه کوتاه با استفاده از آینه
ن سمت چپ را از نظر عبور و مرور به شانه  چپ خود بیندازید و لی 

برریس کنید. نگاه کردن به شانه چپ بسیار مهم است، زیرا به شما 
ساحات غی  قابل را برریس کنید. « ساحه غی  قابل دید»دهد امکان یم

ها را توانید آندید عقب خود نیم فضاهاپی هستند که با آینه دید 
  قابل دید سایر وسایل نقلیه دریوری نکنید. ببینید. در ساحه غی  

ن سایر موترها دریوری نکنید و پشت  ● سیع کنید در طرفی 
یا رسعت خود را افزایش  ها به مسی  خود ادامه دهید. رس آن

دهید یا به عقب برگردید تا دیور دیگر بتواند وسیله نقلیه شما 
 تر ببیند. را راحت

ن  ●  و بدون تجاوز از رسعت مجاز، ازساحه غی  قابل هنگام سبقت گرفیی
ً
از وسیله نقلیه دیگر، رسیعا

هرچه بیشیی در آنجا بمانید، احتمال برخورد موتر دیگر با موتر شما افزایش دید دریور دیگر عبور کنید. 
یابد. یم

 

 چشم انداز
 پیشرو

 چشم انداز
 پیشرو

 ساحه غیر قابل دید ساحه غیر قابل دید

 آینه داخل
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نقاط کور  این وسایل نقلیه هرگز در کنار یا پشت یک وسیله نقلیه کالن مانند الری یا بس نمانید.  ●
توانید چهره دریور الری را در آینه بغل ها سخت است. اگر نیموسییع دارند و دیدن شما برای دریوران آن

ن نیم ی نیاز دارد.  پس الری ببینید، دریور الری نی  تواند شما را ببیند. عبور کردن از یک الری، به زمان بیشیی
ن شوید،  ن شوید که یماز عبور و قبل از اینکه دوباره وارد لی  ن الری را در آینه دید عقب مطمی  توانید کابی 

 خود ببینید. رسعت خود را حفظ کنید. وقنی جلوی الری هستید رسعت خود را کم نکنید. 
ن هستید.  از موتر دیگر رسی    ع و به نریم عبور کنید و مراقب اگر مسی  باز است، سگنال بدهید که در حال تغیی  لی 

 تجاوز نکنید. باشید که از رسعت مجاز 
تا زماپن که موتری که از آن سبقت گرفتید را در اکنون از کنارش رد شدید، فضا بدهید. ای که همبه وسیله نقلیه

ن سمت راست برنگردید. به خاطر داشته باشید که برای برریس نقطه کور خود آینه دید عقب خود ندیده اید، به لی 
 سگن

ً
 ال بدهید. به شانه راست خود نگاه کنید و حتما

ن دیگران از شما  سبقت گرفیر
ن خود بمانید و رسعتتان را افزایش ندهید. اگر در  ن از شما کرد، در لی 

وع به سبقت گرفیی اگر وسیله نقلیه دیگری رسر
ن سمت راست از شما سبقت یم ، وسایل نقلیه زیادی در لی  ن  کندتر از سایر یک رسک با چند لی 

ً
ند، احتماال گی 

 کنید. وسایل نقلیه حرکت یم
ن سمت راست حرکت کنید؛ مگر اینکه بزودی به چپ بپیچید.   هنگامیکه مسی  باز است، باید در لی 

 سازگار شدن با جریان عبور و مرور
ن و با رسعت یکسان حرکت یموسایل نقلیه کنند. کنند، به یکدیگر برخورد نیمای که در یک جهت و یک لی 

افتند که دریوران رسیعیی یا کندتر از سایر نقلیه، اغلب زماپن اتفاق یمتصادمات دریوری شامل دو یا چند وسیله 
 کنند. وسایل نقلیه در رسک حرکت یم

ید. هر بار که از یک  اگر رسیعیی از جریان عبور و مرور پیش بروید، مجبور خواهید بود که از دیگران سبقت بگی 
ید، احتمال تصادم وجود دارد. وسیله نقلموتر سبقت یم ید ممکن است به طور ای که از آن سبقت یمیهگی  گی 

وی شما ناگهان ظاهر  ، ممکن است یک وسیله نقلیه از پیشر ن  تغیی  مسی  دهد یا در یک رسک با دو لی 
ناگهاپن

، شاید تنها چند دقیقه زودتر  ن شود. رسعت خود را کم کنید و با جریان عبور و مرور سازگار شوید. رسعت گرفیی
 برساند. شما را به مقصد 

شود تواند به اندازه رسعت زیاد بد باشد. این باعث یمآهسته حرکت کردن در مقایسه با سایر وسایل نقلیه، یم
ند. اگر وسایل نقلیه  سایر وسایل نقلیه پشت رس شما جمع شوند، دریورها خسته شوند و از شما سبقت بگی 

ایط ایمن قرار دارید، اجازه دهید از شما  اند، خودتان را کنار بکشید و چنانچهپشت رس شما جمع شده در رسر
ند.   سبقت بگی 

 از وسایل نقلیه اطراف خود آگاه باشید
ن آینه ی کنید. مطمی  های دید عقب را هر چند ثانیه یکبار برریس کنید تا جریان عبور و مرور نزدیک خود را پیگی 

ن شوید که سایر دریوران شما را یم  فاصله ایمن بی 
ً
ویبینند. حتما تان را رعایت کنید )به خودتان و وسیله نقلیه پیشر

 مراجعه کنید(.  8فصل 
 جریان عبور و مرور کند
توانند خییل رسی    ع حرکت کنند یا در سازگار شدن با رسعت عبور و مرور مشکل دارند. اگر بریحن از وسایل نقلیه نیم

ن را تغیی   دهید یا با خیال راحت رسعت خود را کم کنید.  عاجل متوجه این وسایل نقلیه بشوید، زمان دارید که لی 
 تواند باعث تصادم شود. کم کردن ناگهاپن رسعت یم

دار یا زماپن که وارد جریان عبور های کالن و وسایل نقلیه خرد و کم توان در سطوح شیبمراقب الری ●
ی طول یمها کند ها در رسباالپی شوند، باشید. ممکن است آنو مرور یم  زمان بیشیی

ً
کشد تا این شوند و بنا

شوند، رسعتشان بیشیی شود. وسایل نقلیه زماپن که وارد جریان عبور و مرور یم
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 توقف کردن
احت و مناطق خدماپی هستند. ها دارای ایستگاههرگز در خود شاهراه توقف نکنید. بسیاری از شاهراه  های اسیی

ن رسی    ع یمهشیار باشید و بدانید چه زماپن بای تواند باعث د توقف کنید. توقف ناگهاپن خطرناک است. برک گرفیی
ن این احتمال وجود دارد که موترهای پشت رستان به شما  ول موتر خود را از دست بدهید. همچنی  شود کنیی
ی  برک بگی 

وی خودتان هشیار باشید تا مجبور نشوید ناگهاپن د. با برخورد کنند. سیع کنید نسبت به اتفاقات پیشر
 مجبور به توقف نباشید و اگر این کار را انجام دهید، یم

ً
ن ممکن اصال توانید توقف کاهش رسعت یا تغیی  لی 

 تری داشته باشید. تدریجی و ایمن
ن کردید، با فعال کردن چراغ اضطراری خود در مواقع اضطراری یم توانید روی شانه شاهراه توقف کنید. اگر چنی 
ن شکه خاموش و روشن یم ن نی 

ن پارچه سفید به آنیی ود، به سایر دریوران هشدار دهید. باال بردن کاپوت یا بسیی
 راهکار خوپی است. 

ول شدهشاهراه یس کنتر  های با دستر
ول شده دارند. این بدان معنن است که شما یمبسیاری از شاهراه یس کنیی های توانید تنها در جاپی که مسی  ها دسیی

 د وارد شاهراه شوید یا از آن خارج گردید. ورودی یا خرویحی وجود دار 
های ورودی شاهراه ها کوتاه و  مسی  مسی 

یک طرفه هستند که برای ورود به شاهراه 
 مسی  استفاده یم

های شوند. در انتهای اکیر
ن تندرو وجود دارد.  از مسی  ورودی، یک لی 

ن تندرو برای افزایش رسعت  ورودی و لی 
 خود استفاده کنید

 تا بتوانید با رسعت سایر وسایل نقلیه در شاهراه هماهنگ شوید. 
همانطور که در حال افزایش رسعت هستید، یک راه ورودی به جریان عبور و مرور شاهراه پیدا کنید. چراغ 

ن تندرو توقف نکنید، مگر ای نکه جریان عبور و سگنال را روشن کنید و به آرایم وارد جریان شوید. در انتهای لی 
ن باشد و شما مجبور به توقف باشید.   مرور بسیار سنگی 

به زور وارد نباید دریوراپن که در شاهراه هستند باید به شما فضای ورود بدهند، اما اگر این کار را نکردند شما 
ن تندرو توقف کنید. ها بدهید، حنی اگر مجبور باشید در انتهای یک شاهراه بشوید. شما باید حق تقدم را به آن  لی 

 ترک شاهراه
 مسی  مسی  

، کوتاه و یک طرفه هستند. در ابتدای اکیر ن های خرویحی ن کندرو وجود دارد. مطمی  های خرویحی یک لی 
ن کندرو شاهراه را ترک کنید.  ن مناسب هستید تا بتوانید با رسیدن به لی   شوید که در لی 

ن کندرو و مسی  خرویحی  ن شوید که از عالمت هنگام خروج از شاهراه از لی   برای کاهش رسعت استفاده کنید. مطمی 
وی یم کنید. آماده متوقف شدن یا تسلیم کردن حق تقدم در انتهای مسی  هشدار رسعت در مسی  خرویحی پی 

 خرویحی باشید. 
اگر مسی  خرویحی را از دست دادید، 

توقف نکنید، به عقب نرانید، یا سیع 
یحی نکنید در شاهراه بپیچید. در خرو 

بعدی باید از شاهراه خارج شوید و به 
 اید بازگردید. خرویحی که از دست داده
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 شاهراه
ر
 هامحل تالق

 وجود داشته در جاپی که دو شاهراه پرازدحام به هم یم
ی
، تالف های ورودی و خرویحی رسند، ممکن است در مسی 

 در محل 
ً
 الماس واگرا باشد. اگر قبال

ی
 دریوری نکرده باشید، ممکن کیم گیج شوید. محل تالف

ی
 DDIتالف

ً
طرایح نسبتا

 در
ی

 جدیدی است که ممکن هنگام دریوری در میسوری با آن روبرو شوید. هنگام رانندگ
DDIلوحه، برای مسافت کوتایه در سمت چپ رسک حرکت خواهید کرد. در تمام محل ،

ی
های های تالف

ن مسی  به شما کمک کند. وجود دارد که یمدار جهت  تواند در تعیی 
 متداول عبارتند از: برخن از طرح

ر
 های محل تالق

 المایس تقاطع شبدری

  
 الماس واگرا دارجهت

  
 

م شاهراه»مراقب  ن  باشید« هیپنوتی 
م شاهراه یم ن  و غفلت شما از جریان عبور و مرور هیپنوتی 

ی
م تواند باعث خواب آلودگ ن اطرافتان شود. هیپنوتی 

م شاهراه نایسر از یکنواخنی رسک و عبور و مرور است. صدای وزش باد، صدای تایر ن ن به هیپنوتی  ن نی  ها و انجی 
 کند. شدن کمک یم

های اطراف خود از های ترافییک و شاهراهتوانید با حرکت دادن مداوم چشمان خود و نگاه کردن به لوحهشما یم
م شدن در  ن  یم هیپنوتی 

ی
ی کنید. اگر احساس خواب آلودگ کنید، از شاهراه خارج شوید. مراقب شاهراه جلوگی 

نگ به خواب نروید.   باشید که پشت اشیی
 یم

ی
 کنید، دریوری را متوقف کنیدوقبر احساس خواب آلودگ

 یم
ی

ی و واکنش نشان دادن به ترافیک اطرافتان سختکنید، تصمیموقنی احساس خستیک ممکن  شود. تر یمگی 
ین ایستگاه   کردید، با رسیدن به نزدیکیی

ی
نگ به خواب بروید. وقنی احساس خواب آلودگ است پشت اشیی

 خواب آلوده هستید، پینیک کنید. دریوران خسته خطر 
ً
احت یا ساحه خدماپی از شاهراه خارج شوید. اگر واقعا اسیی

 دریوران مست خطرناک باشند. توانند به اندازه کالپن برای خود و سایر دریوران هستند و یم
 موارد اضطراری

ن شوید که سایر دریوران یم تان را توانند شما و وسیله نقلیهاگر وسیله نقلیه شما در شاهراه خراب شد، مطمی 
قف شده افتند که دریور نتوانسته در زمان مناسب وسیله نقلیه متو ببینند. تصادمات ترافییک به این دلیل اتفاق یم

را ببیند. 
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سیم، تلیفون یا مبایل استفاده کنید تا به مسؤوالن اطالع دهید که وسیله نقلیه در صورت امکان، از تلیفون پی 
یا شماره  CBهاپی هستند که کانال ها دارای لوحهشما )یا شخص دیگری( خراب شده است. بسیاری از رسک

* 55دهند. شماره تلیفون همراه برای تماس در مواقع اضطراری تلیفون تماس برای مواقع اضطراری را نمایش یم
ید:   است. اگر وسیله نقلیه شما خراب شده و مجبور به توقف هستید، موارد زیر را در نظر بگی 

 در صورت امکان، وسیله نقلیه خود را از جاده خارج کرده و از ترافیک دور شوید.  ●
 دهید که مشکل دارید.  های اضطراری خود را روشن کنید تا نشانچراغ ●
توانید وسیله نقلیه خود را از رسک خارج کنید، سیع کنید در جاپی توقف کنید که سایر اگر نیم ●

 ها توقف نکنید. ها یا در اطراف پیچدریوران بتوانند شما را به خوپی ببینند. باالی شیب
ت روشناپی اضطراری را سیع کنید به سایر دریوران هشدار دهید که وسیله نقلیه شما آنجاست. آال  ●

ن خود را تغیی  دهند. پشت موتر قرار دهید. این به دریوران دیگر هشدار یم  دهد که در صورت لزوم لی 
ن ترافیک تبدیل کنید. کاپوت را باز کنید یا  ● هرگز در رسک ایستاد نشوید. سیع نکنید تایر خود را در لی 

، آینه ب ن ه دروازه ببندید تا یک قسم عالمت اضطراری باشد. پارچه سفیدی را به آنیی غل یا دستگی 



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

42 

 

 هاهای ترافییک و سگنالخطوط روی رسک، لوحه - 7فصل 

 
 کیسر یا خطوط روی رسکخط

ن هاپی را نشان یمخطوط و نمادهای روی رسک به دریوران سگنال شوند، ها از یکدیگر جدا یمدهد: جاپی که لی 
ن برای پیچیدن استفاده کنید، توانید از جاپی که یم ن بدهید، از کدام لی  ید یا تغیی  لی  وسایل نقلیه دیگر سبقت بگی 

 های ترافییک توقف کنید. ها و سگنالمحل عبور عابر پیاده در کجا قرار دارد، و جاپی که باید برای لوحه
 مفهوم خطوط روی شک

، از روی خطوط شما یم — خطوط ن ممتد عبور کنید. توانید هنگام سبقت گرفیی  غی 
، از روی خطوط ممتد عبور کنید. شما نیم —  ن  توانید هنگام سبقت گرفیی

 کند. کنند از یکدیگر جدا یمرنگ زرد، جریان عبور و مروری را که در جهت مخالف حرکت یم — ها رنگ
 کند. کنند از یکدیگر جدا یمرنگ سفید، جریان عبور و مرورری را که در یک جهت حرکت یم — 
 

 جهت ترافیک
 در حال حرکت است. مخالف است، ترافیِک در سمت دیگر خط در جهت زرد اگر خط سمت چپ شما 

 شما در حال موافق است، ترافیک در جهت سفید وقنی خط سمت چپ شما 
 کند. ها را مشخص یمحرکت است. یک خط سفید ممتد، لبه سمت راست بسیاری از رسک

، شاملکیسر مرکزی در رسکخط ن دو خط  های با چهار لی 
گوید که ترافیک در است. خطوط زرد به شما یم زرد ممتد 

کند. شما طرف دیگر خطوط، در جهت مخالف حرکت یم
ن از روی دو خط زرد ممتد  هرگز نباید برای سبقت گرفیی

 عبور کنید. 
 

 ساحات سبقت ممنوع
، ممکن دارای رسک ن های با دو لی 

 خط زرد ممتد که با یک   باشند « ساحات سبقت ممنوع»
ها اند. ساحات سبقت ممنوع شامل شیبمشخص شده

شود؛ جاهاپی که ها یمیا پیچ
وی خود را ببینید تا بتوانید نیم  پیشر

ن
توانید به اندازه کاف

ید.   به طور ایمن سبقت بگی 
ن خود را تمام کنید. شما باید تا قبل از ورود به   ساحات سبقت ممنوع، سبقت گرفیی

ید. در رسککیسر مرکزی یموقنی یک خط زرد ممتد در سمت خط ن اگر دید کامیل بینید، سبقت نگی  های با دو لی 
ی که یم ید؛ حنی اگر هیچ خطاز مسی  ید ندارید، هرگز سبقت نگی  کیسر روی رسک وجود خواهید سبقت بگی 

 ندارد. 
ن   به چپ های گردشلی 

ن بریحن از رسک های گردش به چپ هستند. به ها دارای لی 
خطوط زرد ممتد و نوارهای زرد ضخیم در تصویر زیر توجه 

 کنید. 
 خطوط عابر پیاده و خطوط توقف

در صورت نیاز به توقف برای یک لوحه یا سگنال ترافییک، 
یا در باید قبل از اینکه وسیله نقلیه شما به خط ایست 

صورت وجود به خط عابر پیاده برسد، توقف کنید. 

 

نوع  ساحات سبقت مم

نوع  ساحات سبقت مم
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کند. شما باید حق تقدم ای را که عابران پیاده قرار است از رسک عبور کنند، مشخص یمخط عابر پیاده، محدوده
های ای که در خط عابر پیاده هستند یا در حال ورود به آن هستند، بدهید. همه گذرگاهرا به عابران پیاده

هاپی که گذرگاه عابر پیاده مشخض ندارند، مراقب عابران اند. هنگام عبور از تقاطععابرپیاده عالمت گذاری نشده
 پیاده باشید. 

 
ن   های دو منظورهلی 
ن  های دو منظوره دارای تی  چرخش و تی  مستقیم هستند. وقنی هر دو لی 

ییک ظاهر یم بچرخید یا  توانید شوند، یمتی  روی سگنال ترافییک الکیی
خواهید بپیچید و فقط تی  مستقیم نشان داده مستقیم بروید. اما اگر یم

  شود، باید منتظر تی  چرخش باشید. یم
 
ن  کلی   های مرکز مشتر

ن ای که در هر دو جهت حرکت یموسایل نقلیه های کنند، ممکن از این لی 
های گردش به چپ برای مرکزی برای گردش به چپ )یا دور خوردن در صورت مجاز( استفاده   کنند. در رسک، تی 

های گردش به چپ برای ترافییک که از جهت دیگر یم ن آید، جایگزین یمترافیک در یک جهت، با تی  ها شوند. این لی 
ن بپیچید. در هر طرف با خطوط زرد و پررنگ مشخص شده تان باز شد، از این لی   اند. به محض اینکه مسی 

 
ن   کشر بدون خط لی 

ن یا خط  هنگایم ن که هیچ لوحه لی  ول استفاده از لی 
ها وجود ندارد، قوانینن وجود دارد که نشان کیسر برای کنیی

ن و دور خوردن یمیم ن شامل دریوری عمویم، سبقت گرفیی ن استفاده شود. این قوانی   شود. دهد از کدام لی 
ن عبور و مرو  -دریوری عمویم  ری به عقب نرانید. دریوران انتظار به طور کیل، هرگز وسیله نقلیه را در هیچ لی 

ها برود و ممکن است وقنی متوجه نزدیک شدن شما بشوند که خییل دیر ای به سمت آنندارند که وسیله نقلیه
شده باشد. اگر مسی  پیچیدن یا خرویحی خود را از دست دادید، به عقب نرانید. به جاپی بروید که بتوانید با خیال 

های عبور و مرور توقف نکنید.  راحت دور بخورید. به هر  ، یا پیاده کردن مسافر( در مسی  دلییل )گیج شدن، خراپی
 تا زماپن که بتوانید با خیال راحت از رسک خارج شوید به حرکت کردن ادامه دهید. 

 
ن که در یک جهت حرکت یم ن سمت راست در رسک با سه یا چند لی  ، در لی  ن

کنند، به جز هنگام سبقت گرفیی
ن حرکت مرکزی استفاده کنید. توجیه از ترافیک وارد مسی  سمت راست یماگر حجم قابلبمانید.   شود، از لی 

 
ن  ن چپ منتیهدر رسک -سبقت گرفیی ، لی  ن الیه برای عبور وسایل نقلیه کندتر در نظر گرفته شده های با چندین لی 

ند و به طور ناگهاپن در مقابل شما اگر از سمت راست عبور کنید، ممکن دریور دیگر شما را به خوپی نبی .است
ن بدهد.   تغیی  لی 

هرگز از روی شانه رسک عبور نکنید. سایر دریوران انتظار ندارند شما در آنجا دریوری کنید و ممکن بدون دقت به 
 حضور شما، موتر خود را به سمت شانه کنار بکشند. 

 
 افرسان ترافیک

. اگر متوجه شدید که یک افش ترافیک شما را به سمنی هدایت شما باید همیشه از افشان ترافیک اطاعت کنید 

ها توجه نکنید. به عنوان مثال، اگر افش های ترافییک و سگنالگوید انجام دهید و به لوحهکند، آنچه را که یمیم
ن متوقف شوید، باید توقف کنید.   به شما عالمت یم دهد که با وجود چراغ سیی

 
ول ترافیکسگنال  های کنتر
ول ول ترافیک های ترافییک و خطهای ترافییک، لوحههای ترافییک شامل سگنالکنیی کیسر معابر است. کنیی

ن یم تواند توسط مجریان قانون، مسؤوالن شاهراه یا گارد گذرگاه مکتب انجام شود. شما باید از دستورات همچنی 
وی کنید.  این افراد پی 
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 ییکهای ترافسگنال
 گویند گ یا کجا توقف کرده یا حرکت کنید. هاپی هستند که به شما یمهای ترافییک چراغسگنال

 هازن در همه جهتسگنال چشمک
های کم زن ممکن است در مواقع اضطراری، هنگام شب و زمانهای ترافییک چشمکسگنال

 ترافیک و رویدادهای خاص فعال شوند. 
 زن معاپن زیر را دارند: های ترافییک چشمکسگنال

 زن به معنای توقف کردن است. چراغ رسخ چشمک ●
 گوید که رسعت خود را کم کنید و با احتیاط ادامه دهید. زن به شما یمچراغ زرد چشمک ●
 

گوید که در خط توقف، خط عابر پیاده یا قبل از تقاطع توقف کنید. قبل به شما یم چراغ رسخ
ن شود. پس از توقف کامل، از اینکه به سمت راست بپیچید  ، باید منتظر بمانید که سگنال سیی

توانید با وجود چراغ رسخ به سمت راست اگر راه از عابران پیاده و ترافیک خایل است، یم
وجود « به هنگام چراغ رسخ گردش به چپ ممنوع»بپیچید. با این حال، هنگایم که عالمت 

 بپیچید. دارد، نباید با وجود چراغ رسخ به سمت راست 
 

ن به رسخ تبدیل یمبه شما یمچراغ زرد ثابت یک  شود. در هنگام گوید که سگنال ترافیک از سیی
چراغ زرد ممتد توقف کنید، مگر اینکه در چهارراه باشید یا آنقدر نزدیک باشید که نتوانید به 

 طور ایمن قبل از ورود به تقاطع توقف کنید. 
 

ن  نید از تقاطع عبور کنید. با این حال، ابتدا باید حق تقدم را تواگوید که یمبه شما یم چراغ سیی
 به ترافیک و عابران پیاده که هنوز در تقاطع هستند، بدهید. 

 
 

 سگنال گردش به چپ
، سه قسم مرحله سگنال گردش به چپ وجود دارد:  ن  هنگام گردش به چپ با چراغ سیی

ن دایره -مجاز  .1 زن نمایش داده زرد چشمکای یا تی  به وسایل نقلیه یک عالمه سیی
 آنیم

ً
 ها باید منتظر باز شدن راه به ترافیک جهت مخالف بمانند. شود، بنا

ی در جهت مخالف، پشت چراغ رسخ در حایل که سایر وسایل نقلیه -محافظت شده  .2
ن بپیچند. اند، وسایل نقلیه یممتوقف شده  توانند با دیدن تی  سیی

ان باید یک مسی  باز برای ورود به ترافیک جهت زماپن که دریور  -محافظت شده/مجاز  .3
(، یا یک مرحله  ن مخالف انتخاب کنند، به موترها یک مرحله محافظت شده )تی  سیی

ن دایره  شود. زن( داده یمای یا تی  زرد چشمکمجاز )عالمه سیی

 
 
 

ن توقف، خط عابر پیاده یا قبل از تقاطع به شما یم تی  رسخ ثابتیک  توقف گوید که در لی 
ن شود یا تی  زرد چشمک زن ظاهر شود. با کنید. قبل از ادامه، باید منتظر بمانید تا سگنال سیی

 این حال، ممکن است الزم باشد حق تقدم را به عابران پیاده بدهید. 
 

ن ظاهر یم تی  زرد ثابت یک ن به گوید که تی  به شما یم شود. تی  زرد ثابتبعد از یک تی  سیی سیی
ن دایره شود. شما باید آماده زن یا یک چراغ رسخ تبدیل یمای، یک تی  زرد چشمکیک چراغ سیی

باشید که حق تقدم را به ترافیک در حال نزدیک شدن بدهید یا توقف کنید. 
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دهد دریوری گوید که مجاز هستید در جهنی که تی  نشان یمبه شما یم زنتی  زرد چشمکیک 
ی برای ورود باز کنید، اما باید  قبل از آن منتظر باشید که در ترافیک جهت مخالف، مسی 

 شود. شما باید حق تقدم را به عابران پیاده بدهید. 
 

ن یک  دهد دریوری کنید. شما باید توانید در جهنی که تی  نشان یمگوید که یمبه شما یم تی  سیی
ن مناسب باشید و مسی  خایل از ترافیک یا عابر   پیاده باشد. در لی 

 

 کنند، باید به عنوان ایست چهار طرفه در نظر گرفته شوند. هاپی که کار نیمهای خاموش یا سگنالسگنال
 

 های ترافییکلوحه
ن عبور و مرور، خطرات، موقعیت فعیل، مقاصد بعدی و محل خدمات به شما لوحه های ترافییک در مورد قوانی 

 دهد. ها به ما یمهاپی از اطالعات آنها، رسنخلوحهدهند. شکل و رنگ این اطالعات یم
 

 رنگ لوحه 
 

 

رسخ = توقف، دادن حق 
  تقدم یا ممنوعیت 

 نارنجی = ساخت و ساز

 

 
 سیاه = نظارپی 

 
ن = جهت و فاصله  سیی

 

 
 سفید = نظارپی 

 
 آپی = خدمات دریوران

 

 
 زرد = هشدار

 

ای = تفریحات عمویم و عالیق قهوه
 کلتوری

 

 
 زیتوپن روشن = مکتب

 اشکال لوحه

 

 هشت ضلیع = توقف

 

 ریل گرد = خط

بدر یا  مثلث = حق تقدم  = خط ریلXبه شکل ضن

 عمودی
 مستطیل = نظارپی 

ق سه  گوش = ساحه سبقت ممنوعبی 

 اففی 
 مستطیل = رهنما

 ها و تفریحاتپارک
 الماس = هشدار

  ضلیع = مکتبپنج
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 های هشداردهندهلوحه
 المایس شکل هستند. این لوحهاین لوحه

ً
ها به شما ها، زرد هستند، حروف یا نمادهای سیاه دارند و معموال

دهند که رسعت خود را کم کنید و در صورت لزوم آماده توقف باشید زیرا موقعیت خاص یا خطری در هشدار یم
 های هشداردهنده رایج در زیر نشان داده شده است. پیش است. بریحن از لوحه

ول ترافیک  کنیی

 

 جلوتر ایستاد شوید
در رسگ که در آن هستید، یک 

تابلوی ایست وجود دارد. برای توقف 
 آماده باشید. 

 

 جلوتر یک سگنال است
در رسگ که در آن هستید یک 

سگنال ترافییک وجود دارد. 
 برای توقف آماده باشید. 

 عبور عابر پیادهمحل 
حق تقدم را به عابران پیاده که در 

روند، بدهید. خط عابر پیاده راه یم
 رسعت خود را کم کنید. 

 گذرگاه مکتب
رسعت خود را کم کنید. مراقب 

اطفایل که از رسک عبور 
کنند، باشید. توجه: این یم

 روشن تغیی  
لوحه به زیتوپن

خواهد کرد. این تغیی  ظرف ده 
 اجراپی خواهد شد. سال آینده 

 جریان ترافیک

 

 هشدار رسعت خروج
مسی  خرویحی شاهراه دارای هشدار 

 رسعت است. 

 

ِ اضافه
ن  شدهلی 

از رسک دیگر جریان عبور و 
مرور وارد این رسک خواهد 

شد. الزم نیست از رسک فریع 
وارد رسک اصیل شوید، زیرا 
ن اضافه شده است.   یک لی 

 رسک و ترافیک ویژه

 

وع   به جدا شدن رسر
 رسک

رسک به زودی به ترافیک دو طرفه 
گردد که با یک میانه یا مانع تبدیل یم

 شوند. از هم جدا یم

 

 پایان رسک جداشده
ترافیک دو طرفه دیگر با میانه 
 یا مانع از یکدیگر جدا نیستند. 

 ورود از رسک فریع به اصیل
از رسک دیگر جریان عبور و مرور وارد 

شد. برای ورود این رسک خواهد 
ن خودتان آماده  وسایل نقلیه به لی 

 باشید. 

/به رسک سمت  ن انتهای لی 
 چپ بروید

ن ترافیک به زودی تبدیل  دو لی 
ن ترافیک یم شود. اگر به یک لی 

ن سمت راست هستید،  در لی 
ن چپ بروید و حق  باید به لی 

ن چپ  تقدم را به دریوران در لی 
 بدهید. 
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  های در رسک خوردن و گوالپی  محل دور 

 

 گوالپی 
لوحه گوالپی برای هشدار در 

هاپی است که در مورد گوالپی 
ها رسعت توصیه شده کمیی از آن

حد مجاز رسعت اعالم شده 
 برای شاهراه است. 

 

 دور خوردن
عالمت دور خوردن برای هشدار در 

های مورد محل دور خوردن یا گوالپی 
، در جاپی که 

ن حداکیر رسعت تی 
مایل در ساعت یا  30توصیه شده 

 شود. کمیی است، استفاده یم
 دور برعکس

عالمت دور برعکس برای 
هشدار در مورد دو گوالپی با 

های مخالف استفاده جهت
شود. گوالپی دوم ممکن است یم

تر از گوالپی اول باشد. حداکیر 
ن تی 

مایل در  30رسعت توصیه شده 
 ساعت یا کمیی است. 

 شدهرسعت توصیه
های گوالپی و پیچ، بر روی لوحه

رسعت قابل قبول درج شده است. 
شده برای این مقدار، رسعت توصیه

 دهد. گذر از گوالپی و پیچ را نشان یم

اگرچه ممکن است در آب و هوای مناسب با رسعت 
ایط  ی دریوری کنید، اما هرگز نباید این کار را در رسر بیشیی

، برفباری   یا یخبندان انجام دهید. باراپن
   تی  کالن

وپن یک گوالپی دیده شود. برای  ممکن در قسمت بی 
 تغیی  شدید جهت حرکت، رسعت خود را کم کنید. 

 

 » < «  و » > «  نما به شکل جهت
نما در ممکن است این جهت

ها به کار رود تا بر کاهش گوالپی 
 رسعت بیشیی تأکید شود. 

ایط ویژه رسک و   ترافیک رسر

 

 نشانگر اشیاء
برای اطالع دریوران از اشیاء موجود 
در رسک یا اشیاء بسیار نزدیک به 

شود. این لبه جاده استفاده یم
ن  عالمت بر لزوم خارج نشدن از لی 

 مشخص شده تأکید دارد. 

 

 شانه نرم
کنید شانه رسگ که در آن دریوری یم

 
ً
 آسفالت نشده است. از مسی  کامال

 آسفالت شده خارج نشوید. 

اک بگذارید -بایسیکل   رسک را به اشیی
ن مراقب بایسیکل  که در عی 

سواراپن
ن ترافییک سایر وسایل نقلیه حرکت  لی 

 کنند، باشید. یم

 وسیله نقلیه کند
دهنده در مثلث نارنجی انعکاس

عقب موتر به این معنن است که 
مایل در  25کمیی از این موتر  

کند. ممکن این ساعت حرکت یم
لوحه را بر روی موترهای ساختماپن 

 یا وسایل نقلیه کشاورزی ببینید. 

 رسک خیس و لغزنده است
و در هوای مرطوب به  رسک پیشر

معمویل لغزنده یم شود. در طرز غی 
ایط با احتیاط دریوری کنید.   این رسر

 

  های رسک تقاطع

SOFT 
SHOULDER 

SHARE 
THE 

ROAD 
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 خط ریل در جاده فریعگذرگاه 
هشدار گذرگاه خط ریل بسیار 

نزدیک به تقاطع. هنگام عبور از 
ها احتیاط کنید.   مسی 

 

 هاتقاطع
گذرد. رسک دیگری از این رسک یم

تان  مراقب ترافیک عبوری از مسی 
 باشید. 

و  رسک دیگری از رسک فریع پیشر
جهت نشان داده شده در لوحه، 

 شود. وارد این رسک یم

و  Tتقاطع  رسگ که در آن در پیشر
یابد. حال حرکت هستید، ادامه نیم
 باید به راست یا چپ بپیچید. 

وچهارراه جزیره  ای پیشر
و است. طبق لوحه محدودیت رسعت، رسعت خود را کم کنید و یک چهارراه جزیره ای پیشر

ن رسک در مورد چهارراه  ای را رعایت کنید. های جزیرهقوانی 

 
 های نظارپی لوحه

ها های نظارپی مرب  ع یا مستطیل شکل و سفید، با حروف یا نمادهای سیاه یا رسخ هستند. آنبسیاری از لوحه
، گردش، رسعت، پارک کردن و سایر موقعیت ن ن جهت ترافیک، استفاده از لی   در مورد قوانی 

های خاص اطالعاپی
 دهند. به شما یم

دهند که نظارپی دارای یک دایره رسخ رنگ با یک خط رسخ  بر روی نماد هستند. اینها نشان یمهای بریحن از لوحه
 توانید کاری انجام دهید؛ برای مثال، گردش به چپ ممنوع، یا دور خوردن ممنوع. نیم

 های نظارپی عبارتند از: سایر اقسام رایج لوحه

 

 
 ممنوع گردش به چپ گردش به راست ممنوع دور خوردن ممنوع 

 

 

 

  عبور الری ممنوع عبور بایسیکل ممنوع 

ROUNDABOUT 
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 توقف 
لوحه توقف، رسخ رنگ بوده، حروف سفید دارد و دارای هشت ضلع است. وقنی لوحه 

 ایستاد شوید. توقف را یم
ً
 باید صیی کنید تا وسایل نقلیه و عابران پیاده بینید، باید کامال

شما باید اگر خط توقفن وجود دارد، در آن ایستاد شوید؛ حنی اگر از تقاطع عبور کنند. 
این خط بعد از لوحه توقف قرار دارد. اگر خط توقف وجود ندارد، نزدیک لبه تقاطع 

 توقف کنید،
تان ادامه دهید.   ایط ایمن شد به مسی   به هر دو طرف نگاه کنید و سپس زماپن که رسر

 
 
 

 
 .a  قبل از خط توقف، ایستاد

 وید. ش
 یا... 

 .b  قبل از خط عابر پیاده توقف
 کنید. 
 یا... 

  .c اگر خط توقف یا خط
عابر پیاده وجود ندارد، 
قبل از ورود به تقاطع 

 توقف کنید. 
 حق تقدم 

 لوحه حق تقدم به شکل مثلث است. به رنگ رسخ و سفید است و حروف رسخ دارد. 
کاهش دهید و در تقاطیع که از آن عبور   این بدان معناست که باید رسعت خود را 

 شوید، حق تقدم را به ترافیک بدهید. کنید یا رسگ که وارد آن یمیم
 

 مست  اشتباه
اید. تا حد امکان رسی    ع و ایمن از رسک خارج اید و وارد خط ترافییک شدهشما اشتباه پیچیده

 شوید، بپیچید و به عقب برگردید. 
 

 وارد نشوید
 بینید، وارد رسک نشوید. وقنی این لوحه را اول رسک یم

ها فقط در یک جهت مجاز است.  دد در بریحن از معابر و مسی   یک طرفهیی

 
 یک طرفه

ها فقط در یک جهت مجاز است.   تردد در بریحن از معابر و مسی 
 

ن  ول لی 
 کنتر

ن به کدام ها از یک عالمت تی  استفاده یماین لوحه کنند تا به شما بگویند از هر لی 
  ها یا در کنار رسک یا بر روی آن آویزان هستند. توانید بروید. لوحهسمت یم

 
YIELD 

 
WRONG 

WAY 

 
DO NOT 

ENTER 

 ONE WAY 
 

 
ONLY ONLY ONLY 
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 محدودیت شعت
دهد و به این معنا را نشان یملوحه محدودیت رسعت حداکیر رسعت مجاز توسط قانون 

اییط با این رسعتنیست که در تمام نقاط رسک یم به طور ایمن  توان تحت هر رسر
ایط ایده آل است. رسعت دریوری کرد. محدودیت رسعت، حداکیر رسعت مجاز در رسر

های با فاصله دید محدود، گذرگاه های لغزنده، مکانها، رسکها، گوالپی خود را در شیب
 سواران و در کنار وسایل نقلیه کم حرکت تنظیم کنید. عابران پیاده، بایسیکل

ایط  ایط ممکن محدودیت رسعت اعالم شده ایمن نباشد. طبق قانون، وقنی رسر در این رسر
ن ایالنی شاهراهایجاب یم ن محدودیت حداقل کند، باید رسعت خود را کم کنید. بی  ها نی 

شود، باید از مسی  دیگری استفاده برای شما رسعت زیادی محسوب یمرسعت دارند. اگر این حداقل رسعت 
ایط عادی رسک شما نیمکنید. در شاهراه ن ایالنی در رسر مایل در ساعت دریوری  40توانید با رسعت کمیی از های بی 

 کنید
. 

 از سمت راست برانید. 
 در بریحن از قسمت

ی
محییط یا مانع عبور های یک رسک شما باید فقط از سمت راست یک ویژگ

 کنید. 
 

  ای دیگر دستور بدهند. های رسعت قید شده به گونهاز رهنمای زیر استفاده کنید، مگر اینکه محدودیت
 

 حداکیر رسعت رسک

ن ایالنی و آزادراه های بی   70 های روستاپی مسی 

 65 های روستاپی شاهراه

، آزادراهشاهراه ن ایالنی ساحات ها در ها یا شاهراههای بی 
 شهری

60 

های دیگر که در ساحه شهری قرار ها و شاهراهتمام رسک
 ندارند

60 

 55 های مشخص شده با حروفرسک

مایل در ساعت است، مگر اینکه رسعت دیگری برای آن در نظر  25محدودیت رسعت در هر شهر، بخش یا قریه 
اختیار را دارد که به دالیل ایمنن یا برای تشی    ع در گرفته شده باشد. کمیسیون شاهراه و حمل و نقل میسوری این 

ن کند. بیش از جریان ترافیک، محدودیت مایل  1300های رسعت باالتر یا کمیی از حداکیر رسعت معمول را تعیی 
ن ایالنی در میسوری وجود دارد. حداکیر رسعت مجاز در آن  در  70ها شاهراه بی 

ً
مایل در ساعت است. معموال

ن ایالتساحات شهری   ها که تبادالت و ترافیک ورودی و خرویحی بیشیی است، به منظور حفظ ایمنن در بی 
ن رسعت  شوند. تری در نظر گرفته یمهای پایی 

 گذرگاه خط ریل
هاپی هستند که به ها یا سگنالهای خط ریل دارای لوحهبسیاری از گذرگاه
گوید که در هشدار از قبل به شما یمدهند. لوحه گرد دریوران هشدار یم

حال نزدیک شدن به یک گذرگاه خط ریل هستید. هرگز سیع نکنید که از 
 که در طرف دیگر مسی  برای وسیله نقلیه شما 

ید. تا زماپن ترن پییسر بگی 
وع به عبور از مسی  نکنید.  تبدیل گی  هنگام  فضاپی وجود ندارد، هرگز رسر

نیست، فقط در صورپی اینکار را بکنید که عبور از خطوط ریل عاقالنه 
ن ممکن است قبل از تقاطع، یک روی خط کیسر رسک ببینید. ممکن باشد وسیله نقلیه شما خاموش شود. همچنی 

وی، خط گوید که در حال نزدیک شدن به یک گذرگاه کیسر رسک به شما یممانند لوحه هشداردهنده گرد پیشر
خط ریل هستید. 

 

SPEED LIMIT 

MINIMUM 
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بدر»یا  Xشکل یک عالمت سفید به  در گذرگاه خط ریل قرار « ضن
ن معنای لوحه   شما باید « حق تقدم»دارد. این لوحه عی 

ً
را دارد. بنا

بدر به شما در گذرگاه ها حق تقدم را به ترن بدهید. عالمه زیر ضن
 گذرد. گوید که چند ریل از این رسک یمیم

بدر، شما چراغدر بریحن از گذرگاه  ها، در کنار لوحه ضن
ی

های رسخ رنیک
زنند. در را در کنار هم خواهید دید که به طور متناوب چشمک یم

ها یک دروازه عبوری )گایه همراه با زنگ( وجود دارد بریحن از گذرگاه
ن یم های شود. در هر دوی این گذرگاهکه هنگام آمدن ترن، پایی 

مجهز به سگنال، باید توقف کنید و تا زماپن که ترن عبور نکرده، 
 توانید از روی ریل عبور کنید. نیم

وقنی هر یک از این عالئم را دیدید، رسعت خود را کم کنید، به 
های رسخ چشمک دنبال ترن بگردید و آماده توقف باشید. اگر چراغ

ن است، باید توقف کنید. شما باید در فاصله یم زنند یا دروازه پایی 
نید دروازه را فوپی قبل از خط ریل توقف کنید. سیع نک 50تا  15

 دور بزنید. 
های رسخ ممکن است پس از عبور ترن همچنان به چشمک زدن ادامه دهند. اگر دو یا چند ریل وجود دارد، چراغ

 قبل از عبور به دنبال ترن دوم باشید. 
 های ساحه کارلوحه
یا در کنار رسک انجام دهند که نویع کار در رسک های ساحه کار به رنگ نارنجی فلورسنت هستند و نشان یملوحه
وی کنید و با دیدن این لوحهشود. از لوحهیم های ها بسیار مراقب باشید. ممکن است دستگاههای ساحه کار پی 

ق ول ترافیک دیگر یا افراد بی   تر در ساحه کار برانید. دار وجود داشته باشند که به شما کمک کنند تا ایمنکنیی
 یا یک ساحه کار در شکاگر در حال دریوری پرشعت یا 

ن
ن در یک ساحه ساختمان های ایالت سبقت گرفیر

ن تخلف و 250میسوری دیده شوید، ممکن است حداقل  $ برای تخلف دوم یا تخلفات بعدی 300$ برای اولی 
 جریمه شوید. ، RSMo ,582.  304 بخش عالوه بر هر جریمه دیگر طبق

 
 های ساحه کار هستند: موارد زیر رایج ترین لوحه

 

 
 

ROAD 
WORK 
AHEAD 

FRESH OIL 
LOOSE 

GRAVEL 

RIGHT LANE 
CLOSED  
AHEAD  

MERGE 
SPEED 

LIMIT 

SLOW 
VEHICLES 

http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.582
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 اقسام ساحات کار
ن این ساحات های میسوری دیده یمرسکاقسام مختلفن از ساحات کاری وجود دارد که در  ن تفاوت بی 

شود. دانسیی
ی باشید. هنگام دریوری در ساحات کند تا بفهمید هنگام دریوری در آنکاری، به شما کمک یم ن ها منتظر چه چی 

 کاری، این اقدامات احتیایط را رعایت کنید: 
ن  ●  باریک و کارگران شاهراه باشیدهای دریوری هوشیار باشید! به دنبال محدودیت کاهش رسعت، لی 
 نکنید ●

ی
گ رانندگ  توجه کنید. با هوشیی

وی کنیداز لوحه ●  های ساحه کار پی 
 مراقب وسایل نقلیه ورودی و خرویحی از ساحه کار باشید ●
 

 ها مواجه شود. تواند با آنهای میسوری یمترین نوع ساحات کاری است که یک دریور در رسکموارد زیر متداول
 در شانه شک ساحه کار 

شود. شما باید احتیاط کنید و موارد زیر را تر از آن انجام یماین شامل کاری است که روی شانه رسک یا عقب
 انجام دهید: 

 هنگام نزدیک شدن به ساحه کار، رسعت را کاهش دهید ●

 
 تشکیالت معمول کار در شانه شک

 
 

ن   بند کردن لی 
ن عبور و مرور یک  شود. شما باید احتیاط کنید و موارد زیر را انجام دهید: رسک انجام یم این کاری است که در لی 

ن شده یا لینن که در آن، کار انجام نیم ● ن تعیی   شود برویدبه لی 
ن شده برای ساحه کار کاهش دهید ●  رسعت را به محدوده رسعت تعیی 

ن  تشکیالت معمول بند کردن لی 
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ق  گذاریعملیات بی 
ق)ها( در ابتدا و انتهای زماپن انجام یماین کار  ن بند است. بی  ، یک لی  ن شود که در یک رسک دو طرفه با دو لی 

ول ترافیک یمای که نزدیک یمساحه کار وجود خواهند داشت و برای وسایل نقلیه کنند. شما باید شوند کنیی
 احتیاط کنید و موارد زیر را انجام دهید: 

 ماده توقف باشیدبا نزدیک شدن به ساحه کار آ ●
قدستورالعمل ●  دار را دنبال کنیدهای بی 
 

 
ق  گذاریتشکیالت معمول عملیات بت 

 
 

 
قراه  گذاریاندازی معمول ایستگاه بی 

 
 

 ساحه کار سیار
ن عبور و مرور یک رسک انجام یم شود. کارگران این کاری است که در لی 

 از وسایل نقلیه خود 
ً
ن شوند. شما باید ممکن برای انجام کاری موقتا پایی 

 احتیاط کنید و موارد زیر را انجام دهید یا هوشیار آن باشید: 
 چندین وسیله نقلیه کند یا متوقف ●
 زن دنبال کنیدرهنمای جهت را از پانل تی  چشمک ●
 کارگراپن که ممکن در رسک یا نزدیک آن باشند ●
 

ن یک وسیله نقلیه  هنگام نزدیک شدن به ساحه کار سیار، ممکن دریور در لی 
ن مناسب جایگزین را نشان یممحافظ را با تی  چشمک دهد. زن ببیند که لی 

ن ممکن است لوحه  حمل کند. « موترهای کند»ای را با عنوان همچنی 

 SLOW 

VEHICLES 
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 تشکیالت معمول ساحه کار سیار

 
 

 بازریس ایمنن مجازلوحه ایستگاه 
 

 های رهنمالوحه
ن یا قهوهاین لوحه باشند. این ای دارند و حاوی حروف سفید یمها، مرب  ع یا مستطیل شکل هستند، رنگ سیی

های ایالنی یا مناطق ویژه مانند های مختلف مانند شهرها، میدانها جهت و فاصله تا مکانلوحه های هواپی و مسی 
  دهند. ها را نشان یمتاریجن و موزههای میل، مناطق پارک
 های خدماتلوحه

ها مرب  ع یا مستطیل شکل هستد، رنگ آپی دارند و با حروف یا نمادهای این لوحه
احتگاهاند. این لوحهسفید مشخص شده ها و ها مکان خدمات مختلف مانند اسیی

 دهند. ها را نشان یمشفاخانه
 های مست  لوحه
، ایاالت متحده، های مسی  نشانلوحهشکل  ن ایالنی دهنده نوع رسک است: بی 

ن مسی  استفاده کنید. در طول سفر،  ایالنی یا شهری. هنگام پالن کردن سفر خود، از نقشه شاهراه برای تعیی 
 کند تا گم نشوید. های مسی  را دنبال کنید. این به شما کمک یملوحه

های شمال به جنوب با اعداد  ق به غرب با اعداد زوج مشخص شوند. مسی  فرد مشخص یممسی  های رسر
ن ایالنی که دور شهرها یمشوند. شاهراهیم هاپی که شوند. رسکچرخند، با اعداد زوج سه رقیم مشخص یمهای بی 

با اعداد فرد سه رقیم شناساپی «( های فریعرسک»کنند )به نام ای شهر هدایت یمترافیک را به سیستم جاده
 شوند. یم

ق گذاری رسکشود که بدانید شمارهفهم اعداد خرویحی وقنی آسان یم ن ایالنی که به سمت غرب/رسر های بی 
وع یمیم ق یمروند، از غرب رسر وع شود و به سمت رسر رود. این بدان معناست که اعداد خرویحی از صفر رسر
ق، این اعداد افزایش یمیم ق به غرب دریوری کنید، یابند. به همشوند و با دریوری به سمت رسر ن ترتیب، اگر از رسر ی 

ن ایالنی که به سمت شمال/جنوب حرکت یماین اعداد کاهش یم های بی  ها های آنکنند، اعداد خرویحی یابند. مسی 
ن به سمت شمال، افزایش یم وع شده و با رفیی یابد. اگر از شمال وارد ایالت از نقطه جنوپی رسر

 ها روند کاهیسر خواهند داشت. ، اعداد خرویحی شوید و به سمت جنوب دریوری کنید 

 
 نشانگرهای مرجع اضطراری

وپن رسک قرار  نشانگرهای مرجع اضطراری، نشانگرهای ماییل هستند که در امتداد شانه بی 
ند و لبه رسک را عالمتیم ن ایالنی کنند. گذاری یمگی  این نشانگرها معلوماپی درباره موقعیت بی 

دهند.. نشانگرهای مرجع در هر دو دهم های اضطراری به دریوران یمبرای ناوبری و موقعیت
 دریوران همیشه لوحه

ً
ها جهت سفر و شماره ها را خواهند دید. این لوحهمایل قرار دارند، بنا

 گویند. مسی  را یم

 

 رسمی

بازرسی ایستگاه  
 خودرو

 
REST 
AREA 

 

NORTH 

MILE 

INTERSTATE BUSINESS 
 

LOOP 

INTERSTATE 



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

55 

 

 نکات دریوری ایمن برای استفاده روزمره - 8 فصل

 
 

 از کمربند ایمنن و چوگ مخصوص طفل استفاده کنید
ن شوید که همه مسافران شما از کمربند ایمنن یا  قبل از دریوری، همیشه کمربند)های( ایمنن خود را ببندید و مطمی 

، کنند. مطالعات نشان داده است که در چوگ مخصوص طفل استفاده یم صورت استفاده از کمربند ایمنن
 یابد. احتمال آسیب دیدن یا کشته شدن شما در تصادمات دریوری بسیار کاهش یم

 آن در جای صحیح باشد، دو انتهای آن به خوپی 
ن کمربندهای ایمنن را باید همیشه در حایل ببندید که قسمت پایی 

نی از وسط سینه تی  شده باشد. بندهای شانه را هرگز های باسن چسبیده باشد و بند از روی شانه به درسبه کناره
 از 
ً
نباید زیر بازو یا پشت کمر قرار دهید. اگر وسیله نقلیه شما دارای سیستم کمربند ایمنن دو قسمنی است، حتما

ن و بند شانه استفاده کنید.   هر دو بند پایی 
های هوا در حایل که کیسهیسه هوا باشد. کمربند ایمنن باید بسته شود؛ حنی اگر وسیله نقلیه شما مجهز به ک

نگ ، داشبورد یا شیشه جلو دارند، اما در صورت برخورد از پهلو یا عقب،  محافظت خوپی در برابر برخورد با اشیی
نگ، ثابت نگه نیمیا غلتیدن موتر از شما محافظت نیم  دارد. کنند. کیسه هوا در این مواقع شما را پشت اشیی

ن بدون   کمربند یا رسنشینن که به درسنی کمربند خود را نبسته، ممکن توسط کیسه هوای در حال باز یک رسنشی 
کند که حداقل ها به دریوران توصیه یمشدن به شدت آسیب ببیند یا کشته شود. اداره میل ایمنن ترافیک شاهراه

نگ فاصله داشته باشند. اطفال  10 ن مرکز سینه خود و مرکز اشیی کمیی همیشه باید به درسنی   سال و  12اینچ بی 
وی موتر که کیسه  در چوگ عقب سوار شوند. هرگز چوگ مخصوص طفل از قسم رو به عقب را در چوگ پیشر

ن جلو دارد، قرار ندهید.   هوای رسنشی 
ی در مورد ایمنن چوگ مخصوص طفل نیاز دارید، از ویب سایت زیر دیدن کنید یا با شماره اگر به معلومات بیشیی

؛  http://www.modot.gov/سایت: شده به تماس شوید: اداره حمل و نقل، بخش ایمنن شاهراه، ویبذکر 
 .BELT-800( 800تلیفون: )

 این قانون است -کمربند ایمبن 
وی تمام وسایل نقلیه مسافربری را  قانون میسوری، اپراتور و رسنشینان چوگ پیشر

کند که کمربند ایمنن را به درسنی تنظیم و بسته کنند. با این حال، همه ملزم یم
کنند، باید به درسنی کمربند مسافراپن که با دریور دارای لیسنس دریوری میاپن سفر یم

  خود را بسته کنند. 
 قانون استفاده از چوگ مخصوص برای اطفال

شوند که هنگام حمل و نقل مشخص توسط قانون ملزم یم اطفال با سن، وزن و قد 
ونقل عمویم کرایوی یا بس مکتب، با قرار در هر وسیله نقلیه موتری، به استثنا حمل

ن در چوگ مخصوص طفل، چوگ بوسیی یا کمربند ایمنن مورد محافظت قرار  گرفیی
ند.   گی 
 بندی سن، وزن و قدطبقه

از چهار سال، ضف نظر از وزن، باید در یک چوگ مخصوص طفل اطفال کمیی  -کمیی از چهار سال  ●
ند.   مناسب قرار گی 

پوند، ضف نظر از سن، باید در یک چوگ مخصوص  40کودکان با وزن کمیی از   - پوند  40کمیی از  ●
ند.  طفل مناسب قرار گی 

CLICK IT 

OR 

TICKET 

http://www.modot.gov/
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ن چهار تا هشت   -اینچ  4.9پوند یا قد کمیی از  80سن کمیی از هشت سال یا وزن کمیی از  ● کودکان بی 
ن سال، که وزن آن ن بی  ن کمیی از  80تا  40ها نی  اینچ قد دارند، باید در یک چوگ  4.9پوند است و همچنی 

ند.   مخصوص طفل یا چوگ بوسیی مناسب قرار بگی 
ه، اطفال حداقل هشت سال -اینچ  4.9پوند یا قد بلندتر از  80اطفال حداقل هشت ساله، بیشیی از  ●

اینچ، باید کمربند ایمنن وسیله نقلیه را بسته کنند یا در چوگ  4.9پوند یا اطفال قدبلندتر از  80حداقل 
ند.   بوسیی مناسب قرار بگی 

 https://wwwسایت اداره حمل و نقل مراجعه کنید: برای معلومات بیشیی در مورد قانون چوگ بوسیی به ویب
seats-safety-.modot .org/child 

 دریوری تدافیع
ی از اشتباه کردن، یا تصادم کردن بخاطر اشتباه شخض دیگر، شما باید به صورت تدافیع دریوری  برای جلوگی 

 کنید. به عنوان یک دریور تدافیع باید: 
وی شما و در کناره به دقت ● افتد توجه کنید و هر های رسک یمبه اطراف خود نگاه کنید. به اتفاقاپی که پیشر

ای داشته ها برریس کنید. به موترهای نزدیک شونده توجه ویژهچند ثانیه یک بار عقب خود را از طریق آینه
گ که از خط مرک  دهد. کنند، رخ یمزی عبور یمباشید. بسیاری از تصادمات رودررو توسط دریوران هوشیی

 غافلگی  نشوید و فکر کنید که اگر اشتبایه رخ بدهد، چه خواهید کرد.  ●
ً
ممکن سایر دریوران اشتباه کنند. بنا

 توقف یمای که به تابلوی ایست یمبرای مثال، تصور نکنید که وسیله نقلیه
ً
کند. اگر توقف نکرد، رسد حتما

 
ً
باعث تصادم نشوید؛ حنی اگر عابر پیاده یا وسیله نقلیه دیگری حق تقدم  آماده واکنش باشید. هرگز عمدا

 را به شما نداد. 
وی شما های ترافییک و لوحهفقط به سگنال ● ها تکیه نکنید و این احتمال را بدهید که فرد یا موتری پیشر

به چپ و راست نگاه های ترافییک اطاعت نکنند. در یک تقاطع، ظاهر شود. ممکن بریحن از دریوران از لوحه
 کنید؛ حنی اگر ترافیِک از سمت روبرو، پشت چراغ رسخ یا لوحه توقف ایستاد شده باشند. 

 مناسب هنگام دریوری
ن
 وضعیت بدن

نگ، بر دریوری شما تأثی  یم ن اشیی ن و گرفیی تواند به شما کمک کند که گذارد. وضعیت بدپن خوب یمنحوه ششیی
ول کامل موت ید. هوشیار باشید و کنیی  ر خود را در دست بگی 

احت به چوگ تکیه دهید.  ● ید و در حالت اسیی  کمر خود را صاف و عمودی بگی 
 نزدیک کنید تا بتوانید به راحنی پایدل ●

ن
ن فاصله را چوگ خود را به اندازه کاف ول کنید. همچنی 

ها را کنیی
نگ را یم ید آرنجطوری تنظیم کنید که وقنی اشیی  باشند. هایتان جلوی شما گی 

ول ●  های زیر پای خود تسلط داشته باشید. کنندههر دو پا را طوری قرار دهید که به کنیی
نگ نگه دارید.  ●  هر دو دست را روی اشیی

نگ  اشتر
ن موقعیت ید. دست چپ خود را بی  نگ را به درسنی در دست بگی  های ساعت هفت و نه و دست راست اشیی

ن موقعیت نگ قرار دهید. این موقعیت راحت است و به شما امکان  های ساعت سه و پنج رویخود را بی  اشیی
نگ، اغلب چرخشیم ن دستان خود از روی اشیی  ها را انجام دهید. دهد بدون برداشیی

وی وسیله نقلیه خود. مراقب موقعیت های ترافییک باشید که به همه جای رسک خوب نگاه کنید؛ نه فقط به پیشر
نگ تغیی  دهید یا رسعت خود را کم کنید.  ها، جهتباید قبل از رسیدن به آن  را با اشیی
نگ را فقط با هنگام پیچیدن در گوالپی  نگ را با استفاده از تکنیک دست بر روی دست بچرخانید. اشیی ها، اشیی

 گذر از گوالپی را کامل کردید 
ول خود را از دست بدهید. وقنی نگ را کف یک دست نچرخانید، زیرا ممکن کنیی ، اشیی

با دست صاف کنید. 

https://www.modot.org/child-safety-seats
https://www.modot.org/child-safety-seats
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نگ  هرگز در حایل که وسیله نقلیه شما هنوز در حرکت است، کلید استارت موتر خود را در  -دستگاه قفل اشیی
نگ را بچرخانید، این کار باعث قفل شدن آن یم .قرار ندهید« قفل»موقعیت   شما اگر بخواهید اشیی

ً
شود و بنا

ول وسیله نقلیه خود را از دس  ت خواهید داد. کنیی
 دنبال کردن سایر وسایل نقلیه 

وی خود را حفظ یم ن وسیله نقلیه خود و وسیله نقلیه پیشر کنید. برای اطمینان حاصل کنید که فاصله ایمن بی 
ی از تصادم، به فاصله ایمن برای توقف یا دور خوردن نیاز دارید. تصادمات از عقب بسیار رایج است. این  جلوگی 

و حفظ نیماتفاق زماپن یم و ناگهان متوقف افتد که دریوران فاصله خود را با موتر پیشر کنند و وقنی موتر پیشر
 کنند. شود، با او برخورد یمیم

 قانون سه ثانیه
و، استفاده از یک راه خوب برای اندازه ی فاصله ایمن با وسیله نقلیه پیشر ء را « قانون سه ثانیه»گی  است. یک یسر

و انتخاب کنید، مانند لوحه یا پایه تلیفون. همانطور که وسیله نقلیه جلوی شما از آن عبور در نزدییک رسک  پیشر
ء مورد نظر برسید، «. هزار و یک، هزار دو، هزار و سه»کند، به آرایم بشمارید: یم اگر قبل از پایان شمارش به یسر

 به وسیله نقلیه جلوپی خییل نزدیک هستید. 
 فضای در عقب
ن رسعت، و یمن در عقب وسیله نقلیه همیشه آسان نیست. با این حال، یمحفظ فاصله ا توانید با ثابت نگه داشیی

 سگنال دادن از قبل هنگام کاهش رسعت، به حفظ فاصله ایمن دریور کمک کنید. این نکات ایمنن را رعایت کنید: 
 کردن مسافران پیدا کنید. سیع کنید مکاپن امن و دور از ترافیک برای توقف و سوار کردن یا پیاده   ●
خواهید به صورت موازی پارک کنید و ترافیک پشت رستان است، سگنال بدهید، به ساحه پارک اگر یم ●

 نزدیک شوید و اجازه دهید وسایل نقلیه قبل از اینکه پارک کنید، عبور کنند. 
ن  ● کند کرده است، در صورت   هنگایم که مجبورید آهسته دریوری کنید و این کار شما سایر وسایل نقلیه را نی 

ن دارند، ساحاپی ایمن بودن به کنار رسک برانید و اجازه دهید بقیه عبور کنند. در بریحن از رسک هاپی که دو لی 
ن ها استفاده کنید. سایر رسکتوانید از آنوجود دارند که یم ن دارند، گایه اوقات دارای لی  های های که دو لی 
 عبوری هستند. 

ن سمت راست شما حرکت یم« سیی به سیی »خییل به شما نزدیک است یا اگر دریور دیگری  ● کند و یک لی 
و باز شود و  ن راست وجود ندارد، صیی کنید تا جاده پیشر وجود دارد، به سمت راست حرکت کنید. اگر لی 

ز کند تا از شما عبور کند. هرگسپس رسعت را به آرایم کاهش دهید. این کار موتر عقب شما را تشویق یم
کند، رسعت خود را ناگهان کاهش ندهید. این کار فقط باعث ایجاد وقنی کیس سیی به سیی شما حرکت یم

 شود. تصادم از عقب یم
 فضا در اطراف موتر

ور دارید تا بتوانید به راحنی بپیچید یا تغیی  مسی  بدهید.   شما در دو طرف وسیله نقلیه خود به فضاپی ضن
ن وسایل نقلیه در رسکاز دریوری در کنار سایر  ● ن دارند، خودداری کنید. ممکن شخض لی  هاپی که چندین لی 

 به سمت اتان بیاید. جلوتر حرکت کنید یا عقب وسیله 
ً
شما را بند کند یا سیع کند مسی  را تغیی  دهد و بنا

 نقلیه دیگر بروید. 
وی خود را حفظ  تا جاپی که یم ● ن خود و وسایل نقلیه پیشر ن توانید فاصله بی  کنید. در یک رسک که دو لی 

ن خود ایمن ن مرکزی نرانید. به طور کیل، دریوری در مرکز لی   تر است. دارد، این بدان معناست که در لی 
ن یمفضا را برای وسایل نقلیه ● ن شوند، باز کنید. اگر وسیله نقلیهای که وارد یک رسک با چندین لی  ای در لی 

ن دیگر کنار شما نیست، یم  بروید.  توانید به لی 
ن وسیله نقلیه خود و وسایل نقلیه پارک شده نگه دارید. ممکن شخض از یک وسیله نقلیه  ●  بی 

ن
فضای کاف

ون بیاید، یا ممکن یک وسیله نقلیه پارک شده از محل پارک  ن وسایل نقلیه بی  ن شود، از بی  پارک شده پایی 
 خارج شود. 
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 بدهید. آنها ممکن است با رسعت و سوارابه عابران پیاده یا بایسیکل ●
ن
ن و به خصوص به اطفال فضای کاف

ایط برای عبور کردن ایمن بشود.   بدون هشدار، وارد مسی  شما شوند. صیی کنید تا رسر

خواهید از بایسیکل سبقت در صورت امکان، اقدامات خطرناک را همزمان انجام ندهید. برای مثال، اگر یم ●
ید و وسیله نقلیه در حال نزدیک شدن است، رسعت خود را کم کنید و اجازه دهید ابتدا وسیله نقلیه عبور ای بگی 

ی به بایسیکل بدهید.   کند تا بتوانید فضای بیشیی
 فاصله توقف 
ن شما. اگر با رسعت دریوری یم فاصله توقف کنید، شما برابر است با فاصله واکنش به اضافه فاصله برک گرفیی

ی برای توقف وسیله نقلیه خود  خییل خسته هستید، یا اگر  وسیله نقلیه شما برک ضعیفن دارد، به فضای بیشیی
 نیاز دارید. 

و  ن شما به اضافه  فاصله واکنشبرابر است با  فاصله پیشر های مختلف. فاصله موتر در رسعت فاصله برک گرفیی
. در نمودار زیر، فاصله کنید واکنش، مسافنی است که پس از مشاهده خطر و قبل از اینکه برک کنید، تی  یم

 ثانیه است. برای واکنش در عرض یک و نیم ثانیه، باید هوشیار باشید.  1.5واکنش 
ن  ن و قبل از توقف موتر تی  یمفاصله برک گرفیی کنید. در نمودار زیر، فاصله برک مسافنی است که پس از برک گرفیی

ن برای وسیله نقلیه  ی خوب و در رسک خوب است. ای با برک و تایر خوب، در آب و هواگرفیی

 
 دهد هدف شما را بداننداوسط فاصله توقف موترها در شک خشک که به دیگران اجازه یم
 که قصد تغیی  یمبه طور کیل، سایر دریوران از شما انتظار دارند که به کاری که انجام 

دهید ادامه دهید. زماپن
 ها هشدار دهید. جهت یا کاهش رسعت را دارید، باید به آن

 دهید، واکنش نشان دهند. دهد تا به کاری که انجام یمها زمان یماین به آن
 خواهید تغیت  جهت بدهید، سگنال بدهیدهنگایم که یم

، گردش به راست یا چپ، حرکت  ن های سگنال به سمت ترافیک یا پارک کردن، باید از چراغقبل از تغیی  لی 
 استفاده کنید. 

عادت کنید که هر بار قبل از تغیی  جهت، سگنال بدهید. حنی زماپن که وسیله نقلیه دیگری را در اطراف  ●
 ای که باید تصمیم شما را بدانند، توجه نکنید. بینید، سگنال بدهید. ممکن شما به سایر وسایل نقلیهنیم

ها، یا فوت قبل از حرکت، سگنال بدهید. اگر رسک 100هر چه زودتر سگنال بدهید. سیع کنید حداقل  ●
 شما و جاپی که یمورودی

ن ها عبور کنید و سپس خواهید بپیچید وجود دارد، منتظر بمانید تا از آنهای دیگری بی 
 سگنال بدهید. 

ن شما و  ● جاپی است که قصد دارید بپیچید، منتظر بمانید تا  اگر وسیله نقلیه دیگری در حال ورود به رسک بی 
 از آن عبور کنید و سپس سگنال بدهید. 

 سرعت مایل بر ساعت
(MPH) 

 فوت

 فاصله
 واکنش
 فاصله برک
 گرفتن

 (فوت)
 (فوت)
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ن شوید که چراغ سگنال خاموش باشد. پس از پیچ ● ن دادید، مطمی  های بعد از اینکه پیچیدید یا تغیی  لی 
وماتیک خاموش نشده کوچک، سگنال ممکن است به خودی خود خاموش نشود. اگر سگنال به طور ات

است، آن را خاموش کنید. اگر این کار را نکنید، دریوران دیگر ممکن است فکر کنند که قصد دارید دوباره 
 بپیچید. 

 استفاده از هارن 
ور است، استفاده نکنید. استفاده پی مورد از هارن، ممکن حواس سایر دریوران  از هارن خود جز در مواقیع که ضن

باعث تصادم شود. تنها یک دلیل برای استفاده از هارن وجود دارد: هشدار دادن به سایر دریوران. از را پرت کند و 
 هارن برای نمایش خشم یا عصبانیت خود استفاده نکنید. 

 «بسیار کند»دریوری 
ن  ایط دریوری عادی، پایی  در آب تر از حداقل رسعت اعالم شده دریوری کنید. اگر این خالف قانون است که در رسر

ن یا در رسک بد دریوری یم  تر از حداقل رسعت دریوری کنید. کنید، ممکن است آهستهو هوای بد، ترافیک سنگی 
اگر حداقل رسعت ثبت شده وجود ندارد، باز هم دریوری آهسته به طوری که ترافیک را بند کند، خالف قانون 

 کنید و وسایل نقلیه عقب شماست. اگر باید آهسته
ی

اند، خودتان را کنار بکشید و اجازه دهید ا بند شدهتر رانندگ
اند.  به یاد سایرین عبور کنند. بسیاری از تصادمات، نایسر از عملکرد دریوران کندی است که ترافیک را بند کرده

 تر نیست. داشته باشید که آهسته دریوری کردن، همیشه ایمن
 مونوکسید کربن

ن وسایل نقلیه، مونوکسید کربن منتشر یممراقب مسمومیت با گاز مونوکسید کربن  کنند، که یک گاز باشید. انجی 
ی از مسمومیت با مونوکسید کربن:   کشنده است. برای جلوگی 

 وسیله نقلیه روشن را در گراج رها نکنید.  ●
ن  ● ن را روشن نگذارید. وقنی موتر در پارک است و کلکی   ها بسته است، انجی 
ن  از بخاری یا کولر در موتر پارک شده ●  های بسته استفاده نکنید. با کلکی 
 های تهویه را باز نگذارید. رانید، دریچهوقنی در فاصله نزدییک در عقب یک موتر یم ●
 با سیستم اگزوز معیوب دریوری نکنید.  ●

ی از تصادم گوزن با وسیله نقلیه  برای جلوگت 
ر
 نکان

ی این اقدامات احتیایط یم  تر با گوزن را کاهش دهید: توانید احتمال تصادم مو با به کارگی 
 اند، هوشیار باشید و احتیاط کنید. های عبور گوزن مشخص شدههنگام گذر از مناطفی که با لوحه ●
 به تنهاپی حرکت نیمگوزن ●

ً
را در حال عبور از رسک ببینید یا متوجه یک گوزن  کنند. اگر یک گوزنها معموال

ن در نزدییک آن وجود داشته دارد که گوزندیده در کنار رسک شوید، این احتمال وجود آسیب های دیگری نی 
 باشد. 

 ها، محتاط باشید. های محل تجمع گوزنبه ویژه در مناطق اطراف مزارع، نهرها و باغ ●
 افتد. های جنوری، یم و اکتوبر تا دسمیی اتفاق یمبیشیی تصادمات مربوط به گوزن در ماه ●
 و ساعات کیم قبل و بعد از طلوع آفتاب است.  های پرخطر از غروب آفتاب ایل نیمه شبزمان ●
پس از تاریک شدن هوا، زماپن که ترافییک از سمت مخالف وجود ندارد، از بیم باال استفاده کنید. بیم باال  ●

ی را برای دریوران فراهم های در رسک یا نزدیک رسک را روشن یمچشم گوزن کند و زمان واکنش بیشیی
 سازد. یم

ن شوید که همه رسنشینان موتر از کمربند ایمنن استفاده برای کاهش احتمال  ● آسیب جدی در تصادم، مطمی 
 اند. های ایمنن طفل قرار گرفتهکنند و اطفال به درسنی در چوگیم
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بینید که تصادم اجتناب ناپذیر است، از مسی  خودتان منحرف نشوید. انحراف از رسک یا وارد شدن اگر یم ●
 را افزایش دهد. مسی  موترهای مقابل یمبه 

ی
 تواند خطر آسیب دیدگ

ن شوید که هیچ ترافییک در عقب موتر شما نیست. فشار دادن بیش از  ● ، مطمی  قبل از کاهش رسعت ناگهاپن
 بیاید و به پاهای گوزن برخورد کند. در پی این حد برک یم

ن وی موتر پایی  تواند باعث شود که قسمت پیشر
ن موتر یماتفاق، بدن گ  شود. وزن وارد اتاقک رسنشی 

 اگر دچار تصادم شدید:  ●

 تصادم را به یک اداره مجری قانون محیل گزارش دهید.  ○

برای اثبات ادعای خود، یک گزارش پولیس )در صورت نیاز( دریافت کنید تا بتوانید برای دریافت  ○
کت بیمه خود اقدام کنید؛ و  پوشش از رسر

ید تا گزارش دهید که در کجا تصادم « ت از میسوریاداره حفاظ»با یک مسؤول محیل  ○ تماس بگی 
 تواند به شناساپی ساحات عبور مکرر گوزن کمک کند. اید. این کار یمکرده
ک  دریوری هوشتر

دریوری مهارپی است که به توجه کامل شما نیاز دارد تا بتوانید وسیله نقلیه خود را به طور ایمن اداره کنید و به 
ن ذهن در اطراف شما اتفاق یم رویدادهاپی که  مداوم و پیچیده بی 

ی
افتد واکنش نشان دهید. دریوری شامل هماهنیک

هاپی که شما را از دریوری ایمن موترتان باز یم
ن دارد، عوامیل هستند که باعث و بدن شما است. رویدادها یا چی 

گ یم ن و عابرانهوشیی گ، ایمنن دریور، رسنشی  اندازد. بریحن از این قسم را به خطر یم شوند. تمام عوامل هوشیی
گ  ها شامل موارد زیر هستند: هوشیی

 آرایش کردن ● ارسال پیامک ●
 خواندن، از جمله خواندن نقشه؛ ● استفاده از تلیفون همراه یا گویسر هوشمند ●
 تماشای فلم ● خوردن یا آشامیدن ●
نت ● گپ زدن با رسنشینان ●  استفاده از انیی
کننده یس دی، یا پخشکننده تنظیم رادیو، پخش ●

MP3 
 استفاده از سیستم ناوبری ●

 
های متنن به توجه برصی، دسنی و ذهنن راننده نیاز دارد، پرخطرترین عامل از آنجاپی که ارسال و خواندن پیام

گ محسوب یم ونییک در هنگام کار با وسیله نقلیه هوشیی ن یا ارسال پیام متنن یا پیام الکیی برای شود. خواندن، نوشیی
 ساله یا کمیی خالف قانون است.  21هر فرد 

ک یم  شوید؟آیا شما هوشتر
ک است؟ همه یم ●  مشیی

ی
ن اطفال، دوستان و حیوانات خانیک ی بی  ن گ خطرنایک  توانندچه چی  عامل هوشیی

ن دریوری باشند.   برای شما در حی 
نگ  ● هستید باید تمرکز کنید. اگر به اطفال خرد خود بیاموزید که دریوری کار مهیم است و وقنی پشت اشیی

ن دریوری با اطفال در ارتباط نباشید.  نیاز به مراقبت از طفل  اتان دارید، به یک مکان امن بروید. در حی 
بسیاری از دوستان با گپ زدن با صدای بلند، مشاجره بر رس انتخاب موسیفی یا شویحن کردن ممکن شما را  ●

ک کنند. مشاجره وری باید در مکاپن امن و مناسب انجام شوند، نه در زمان ها و سایر مکالمات هوشیی ضن غی 
 دریوری کردن. 

 مهار نشده در یک وسیله نقلیه در حال حرکت یم ●
ی

تواند بسیار خطرناک باشد. هنگایم که یک حیوان خانیک
 خود را به درسنی در یک بکس حمل یا النه قابل حمل بگذارید یا ب

ی
ا در حال دریوری هستید، حیوان خانیک

 شما در حایل که دریوری 
ی

 بسته کنید. هرگز اجازه ندهید حیوان خانیک
ی

مهار مخصوص حیوانات خانیک
 کنید، در بغل شما ششته کند. یم

گ یم  تواند جان شما را به خطر بیاندازدهوشتر
دن یک آهنگ خوب، یا وارد کردن مقصد در سیستم ناوبری داخل موتر، جستجو در رادیو برای پیدا کر  ●

ول کنند و شما را در معرض تان را پرت یمهاپی هستند که حواسهای دمای موتر از جمله فعالیتتنظیم کنیی
دهند. خطر تصادم قرار یم



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

61 

یس به ایمیل از طریق تلیفون نت داخل موتر و دسیی س بودن انیی های همراه/هوشمند و سایر در دسیی
گدستگاه ن دریوری، خطر تصادم را افزایش را بیشیی یم های قابل حمل، هوشیی کنند و انجام آنها در حی 

 دهد. یم
ول ● وع دریوری، کنیی ولقبل از رسر ه( را تنظیم های دما، آینههای وسیله نقلیه )کنیی ها، رادیو، چوگ و غی 

 کنید. 
وع دریوری یا زماپن که به مقصد خود یم ● دستگاه قابل حمل رسید، ایمیل، پوست صوپی و هر قبل از رسر

 دیگری را که دارید، برریس کنید. 
یک پیام پاسخ اتوماتیک بر روی تلیفون همراه خود بگذارید و در آن اطالع دهید که در حال دریوری  ●

 تماس خواهید گرفت. 
ً
 هستید و بعدا

ول ●  ها توقف کنید. برای تنظیم کنیی
ه ر  ●  ا برای شما تنظیم کنند. از مسافران بخواهید که رادیو، دما، سیستم ناوبری و غی 

 تواند باعث مرگتان شودنگاه کردن به ... یم
ن یم ون از کلکی  ک کند. موارد زیر مثالوقنی در حال دریوری هستید، نگاه کردن به بی  هاپی از این تواند شما را هوشیی

گ هستند:   نوع عوامل هوشیی

 نگاه کردن به تابلو تبلیغاپی  ● نگاه کردن به صحنه تصادم ●
ای که با اجبار کردن به وسیله نقلیه  نگاه ●

ون یم  رودقانوپن از رسک بی 
 

 هاها و آدرسنام رسک ●

 نگاه کردن به کارهای ساخت و ساز ●

  هانگاه کردن به منظره ●
 همیشه روی دریوری خود تمرکز کنید. بسیار مهم است که در طول رسک هوشیار باشید تا ایمن به مقصد برسید. 

 باد تایر
توصیه شده )پوند بر اینچ مرب  ع( که در کتابک رهنمای  PSIسوار شدن به موتر، باد تایر را با استفاده از قبل از 

خود از فشارسنج  psiموتر یا قسمت داخیل دروازه سمت دریور موتر توضیح داده شده، برریس کنید. برای برریس 
کتابک رهنمای موتر یا قسمت داخیل دروازه باشد، باید شما باالتر از عدد ذکر شده در   psiتایر استفاده کنید. اگر 

ان توصیه شده برسد. اگر این مقدار کمیی از عدد توصیه شده است، باید  ن اجازه دهید که هوا خارج شود تا به می 
ان آن به عدد مناسب برسد.  ن  هوا وارد تایر کنید )یا یک متخصص تایر صحبت کنید( تا می 

وع یک سفر طوالپن استفاده از تست پنن اندازه توانید عمق آج را با شما یم ی کنید. به طور ماهوار یا قبل از رسر گی 
 برریس کنید. یک راه آسان برای برریس سایش، استفاده از در رسک، تایرهای خود را از نظر سایش و آسیب

ی
دیدگ

 تست پنن است. 
ن انگشت شست ●  یک پنن بردارید و بدن آبراهام لینکلن را بی 
 خود نگه دارید. و سبابه  
تری دارد، انتخاب کنید و رس لینکلن را در ییک از شیارها رسد آج کوتاهقسمنی از تایر خود را که به نظر یم ●

 قرار دهید. 
ان آج تایر شما قابل قبول است. اگر آج  ● ن اگر قسمنی از رس لینکلن توسط آج پوشیده شده باشد، هنوز می 

 
ً
ایط نامساعد  2/32 تایر به زیر این مقدار برسد، )تقریبا ن شما برای دریوری کردن در رسر اینچ( تواناپی ماشی 

 یابد. بسیار کاهش یم
 وقبر توسط مجری قانون متوقف شدید، چه باید بکنید

مأموران اجرای قانون به دلیل مشاهده تخلفات دریوری یا انجام تحقیقات پولییس، ممکن وسایل نقلیه را متوقف 
ن اینکه در طول وقف شدن توسط یک افش مجری قانون یمکنند. مت تواند باعث تشویش شما بشود؛ اما دانسیی

دهد و باعث ایمنن سایر دریوران و افش پولیس توقف چه کاری باید انجام دهید، به شما اطمینان خاطر یم
شود. یم
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سگنال را فعال کنید و در ارسع وقت و با بینید، آرام بمانید، چراغ های اضطراری را پشت رس خود یموقنی چراغ
ون برانید. موتر و رادیو را خاموش کنید و در وسیله نقلیه خود بمانید مگر اینکه  رعایت نکات ایمنن از رسک به بی 

نگ نگه دارید تا به راحنی قابل مشاهده  ن بشوید. دستان خود را روی اشیی افش به شما دستور بدهد که پایی 
دهند. ان بخواهید آرامش خود را حفظ کنند، در موتر بمانند و دستان خود را در معرض دید قرار باشند. از مسافر 

توجه کامل خود را به افش معطوف کنید. شما و مسافران نباید از مبایل یا تلیفون همراه استفاده کنید. 
منتظر باشید تا افش  -د نگردیدهای ناگهاپن انجام ندهید یا پشت لیسنس دریوری یا اسناد وسیله نقلیه خو حرکت

 به افش اطالع دهید. 
ً
 به شما دستور دهد. اگر در موتر خود سالح دارید، فورا

اگر شب باشد، افش ممکن پس از توقف، نورافگن را به سمت وسیله نقلیه شما هدایت کند. به محض توقف، 
 نقلیه شما را ببیند.  های داخل موتر خود را روشن کنید تا افش بتواند داخل وسیلهچراغ

 توضیح یم
ً
سد. اگر افش افش معموال  در مورد سفرتان بیی

دهد که چرا شما را متوقف کرده و ممکن از شما سؤاالپی
ن سندی را دهد یا شما یمیونیفرم به تن نداشته باشد، اعتبارنامه اجرای قانون خود را به شما نشان یم توانید چنی 

دهد، دنبال کنید. افش ممکن هاپی را که افش به شما یا مسافرانتان یمدستورالعملاز وی درخواست کنید. تمام 
س شما  بخواهد که لیسنس دریوری، تصدیق بیمه و سند ثبت وسیله نقلیه شما را ببیند. اگر مدارک در دسیی

 دارید، مؤدبانه توضیح ها را بیاورید به افش بگویید که اسناد در کجا هستند. اگر سؤایلنیستند، قبل از اینکه آن
ن شوید، از جریان عبور و مرور دور بمانید و دستان خود را در  بخواهید. اگر افش از شما خواست از موتر پایی 

 معرض دید قرار دهید. 
هنگایم که کار افش تمام شد، ممکن است یک ورق اخطار یا یک تکت ترافیک شامل جریمه برای شما صادر کند. 

 هر 
ً
ام از افش بخواهید که توضیح اقدایم را برای شما توضیح یم افش معموال دهد. اگر کدام سؤایل دارید، با احیی

اض  دهد. اگر با تصمیم افش مبنن بر صدور تکت جریمه مخالف هستید، با وی مشاجره نکنید. اگر مایل به اعیی
ات توضیح دهید. قبول کردن و هستید، در محکمه این فرصت را خواهید داشت که نظر خود را در مورد اتفاق

له پذیرش تقصی  نیست. با این حال، امتناع از امضای تکت جریمه ممکن منجر به  ن
امضای تکت جریمه به مین

ی شما شود. اگر فکر یم کنید که افش رفتار نامناسنی انجام داده، رفتار وی را مستند کنید و به موقع آن را دستگی 
ن به اداره پولیس گزارش دهید. ن ام افش و سازمان مجری قانون روی تکت جریمه درج شده است. همچنی 

 توانید از افش بخواهید این اطالعات را به شما بدهد. یم
ن ترافیک، ابزاری مؤثر در تغیی  رفتار دریوری ناایمن و کاهش تصادمات است. اگر بخاطر تخلفات  اجرای قوانی 

قانوپن و/یا ناایمن است. رفتار خوب همه  دریوری اخطار یا تکنی دریافت کردید، هدف آن ی از رفتار غی  جلوگی 
، یمطرف  تواند دستور توقف ترافییک را به یک تجربه ایمن برای همه تبدیل کند. های درگی 

ن اید، به موجب قانون اسایس از حقوق قانوپن برخوردار هستید. ایاگر شما با دستور توقف ترافیک متوقف شده
 به 

ً
حقوق شامل حق رهاپی از جستجو و توقیف غی  معقول، حق رهاپی از اجبار به متهم کردن خود، که معموال

ن وکیل یمعنوان حق سکوت از آن یاد یم باشد. اگر در مورد این حقوق و سایر حقوق سؤایل شود، و حق داشیی
 با یک وکیل دارای مجوز فعالیت در ایالت میسوری مش

ً
ورت کنید. دارید، لطفا
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ایط خاص دریوری - 9فصل   نکات دریوری ایمن برای رسر

 
 دریوری در شب

و به شما دید روز را نیمدریوری در شب دشوارتر از دریوری در روز است. چراغ دهند و دید را به های پیشر
ههای رسک محدود یمکناره ، دیدن رسک را شوند ای که نزدیک یمهای وسایل نقلیهکننده چراغکنند. تابش خی 

 کند. دشوارتر یم
 برای دریوری در شب باید: 

ن  ●  های خود اطمینان حاصل کنید. از پاک بودن کلکی 
و را از چراغ ●  ساعت قبل از طلوع خورشید روشن کنید. ½ ساعت پس از غروب آفتاب ایل ½ های پیشر
ن شوید که چراغ ● و پاک هستند و به خوپی کار یممطمی 

 آنهای پیشر
ً
ن کنند. مرتبا ها را چک کنید تا مطمی 

 کنند. شوید که به درسنی کار یم
 ای وجود ندارد، از بیم باال استفاده کنید. وقنی هیچ وسیله نقلیه ●
و روشن یمای که چراغاز محدوده ● ید. چراغهای پیشر و فقط حدود کنند، پییسر نگی  فوت  350های پیشر

ن شوید که با رسعنی در جلوتر را روشن یم توانید توقف کنید یا کنید که در صورت نیاز یمیو یمکنند. مطمی 
 دور بخورید. 

ن فوپی )حدود یک بلوک( موتر روبرو یم 500هنگایم که به فاصله  ● ن استفاده کنید. همچنی  رسید، از بیم پایی 
ن استفاده کنید. فوپی دریو یم 300هنگایم که عقب موتری در فاصله   کنید، از بیم پایی 

با حداکیر محدودیت رسعت اعالم شده هستید، هنگام نزدیک شدن به یک گوالپی  اگر در حال دریوری ●
 رسعت خود را کاهش دهید. 

از خط کنار رسک به عنوان رهنما استفاده کنید. اگر خیط وجود ندارد، از خط مرکزی برای رهنماپی استفاده  ●
 کنید. 

 یم ●
ی

 کنید، دریو نکنید. بیدار و هوشیار باشید. اگر احساس خستیک
 ها در شب دشوارتر است. های شاهراه باشید، زیرا دیدن آنا دقت مراقب لوحهب ●
 اند، باشید. ای که در کنار رسک توقف کردهمراقب افراد و وسایل نقلیه ●

و  استفاده از چراغ پیرسر
، نیاز به استفاده از برفپاک ایط آب و هواپی

های چراغهای شیشه جلو داشته باشید، باید از هر زمان که در یک رسر
ن استفاده کنید.  و نی   پیشر

 دریوری در زمستان
ن  و و چراغها، چراغدر زمستان تمام برف و یخ را از روی کلکی  ن شوید که های پیشر های عقب پاک کنید. مطمی 

دا به درسنی کار یمها و سیستم یخبرفپاک
ُ
خواهید دریوری کنید؛ هرگز تا کنند. مهم نیست که تا چه مسافنی یمز

ن زماپن  وع به دریوری نکنید.  که برف و یخ از کلکی   های شما پاک نشده، رسر
هاپی ندارید که برای هاپی باشد که برای دریوری در برف مناسب باشند. اگر تایروسیله نقلیه شما باید دارای تایر

بسته کنید. اما تایرها ها را به هاپی آماده کنید تا در هوای بد بتوانید آندریوری در برف مناسب باشند، باید چاین
توانید با رسعت عادی روی برف یا یخ به طور ایمن داشته باشید، نیم« مخصوص برف»حنی اگر تایر یا چاین 

ول وسیله نقلیه  دریوری کنید. اگر برف یا یخ در جاده وجود دارد، رسعت خود را کم کنید و از سیستم کروز کنیی
وع کنید. اگر تایرخود استفاده نکنید. هنگام دریوری روی   رسر

ی
وع به برف یا یخ، به آرایم و به آهستیک های شما رسر

ی را با چند بار دریوری به عقب و جلو باز کنید. اگر این کار فایده نداشت،  چرخیدن کردند، سیع کنید مسی 
ندهید  مقداری مواد ساینده مانند نمک، ریگ یا خاک گربه را در اطراف تایرهای خود پخش کنید. هرگز اجازه

 کیس در راستای تایرهای شما بایستد. ممکن از زیر تایرهای شما سنگ ریزه یا یخ پرتاب شود و باعث آسیب شود. 
ید تا ببینید  ایط مسلط شوید. هنگام دریوری به آرایم برک بگی  وع به دریوری کردید، سیع کنید بر رسر هنگایم که رسر

ایط رسک تنظیم کنید. رسک تا چه حد لغزنده است و سپ س رسعت خود را با رسر
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ی طول یم کشد تا وسیله نقلیه شما متوقف شود. بنابراین هنگام دریوری بر روی برف یا یخ، مدت زمان بیشیی
ن وسیله نقلیه شما و هر وسیله نقلیه ن شوید که بی 

وی شما است، حدود هشت تا ده ثانیه مطمی  ای که پیشر
 فاصله ایمن وجود دارد. 

ید. هرگز به شدت برک یم که یمهنگا خواهید رسعت خود را کاهش دهید یا متوقف شوید، به آرایم برک بگی 
ید  این ممکن باعث لغزیدن شما شود. در سطوح بسیار لغزنده، با چند بار فشار دادن و رها کردن پایدل به  -نگی 

ید. اگر وسیله نقلیه شما مجهز به سیستم  های برک برک ضد قفل است، برای تخنیکطور بسیار آرام، برک بگی 
ایط خاص به کتابک رهنما مراجعه کنید.  ن مناسب در رسر  گرفیی

ن توجه های رسک، یخبند و لغزنده یمها و روگذرها قبل از سایر قسمتبه یاد داشته باشید که پل شوند. همچنی 
 ه باشد. شده ممکن هنوز کیم یخبند وجود داشتهای پاکداشته باشید که حنی در رسک

. موترهای چهار چرخ محرک نکنید چرخ محرک دارید، از آن برای دریوری روی یخ استفاده اگر وسیله نقلیه چهار

شوند. اگر هنگام دریوری با موتر چهار چرخ محرک به یخبندی برخورد کردید، پای خود به راحنی روی یخ چپه یم
 را از روی پایدل گاز بردارید. 

 روی یخ و برف. . . . آهسته برانید! به یاد داشته باشید، 
 شک خیس

وع به باریدن یم ای لغزنده و شود و الیهکند، آب با گرد و روغن موجود در رسک مخلوط یمهنگایم که باران رسر
ن شوند. رسک خیس ممکن حفظ تعادل در هاپی که از درختان یمدهد. برگچرب تشکیل یم ن ممکن لی  ریزند نی 

ی طول یمشما سختها را برای گوالپی  ن زمان بیشیی کشد تا موتر شما متوقف شود. رسعت خود را تر کند. همچنی 
ول کم  وی خود را حفظ کنید. از سیستم کروز کنیی ن وسیله نقلیه خود و وسیله نقلیه پیشر کنید و فاصله ایمن بی 

ن های خیس استفاده نکنید. در صورت نبودن اصطکاک، سیستم  وسیله نقلیه خود در رسک ول به تأمی 
کروز کنیی

ول شما شود.  وی تایرها ادامه خواهد داد و ممکن این مسئله باعث از دست دادن کنیی  نی 
 هیدروپالنینگ

است و « هیدروپالنینگ»های شما ممکن به جای رسک، روی آب سوار شوند. نام این اتقاق در رسک خیس، تایر
ول اشاره دارد. هیدر  مایل در ساعت  35تواند در رسعت بیش از وپالنینگ یمبه از دست دادن اصطکاک و کنیی

مایل در ساعت تماس خود را با رسک از دست  55ها با رسعت اتفاق بیفتد. به هنگام باران شدید، ممکن تایر
 بدهند. 

نید. اند، پای خود را از روی پایدل گاز بردارید و رسعت خود را کم ککنید تایرهایتان هیدروپالنینگ شدهاگر فکر یم
ید، زیرا ممکن است باعث لغزیدن شما شود.   برک نگی 

ی از هیدروپالنینگ:   برای جلوگی 
 های عمیق برای وسیله نقلیه خود تهیه کنید. تایرهای خوب با آج ●
 تایرها را به اندازه باد کنید.  ●
 هنگام باران شدید یا زماپن که رسک خیس است، رسعت خود را کاهش دهید.  ●
ول ●  وسیله نقلیه خود استفاده نکنید.  از سیستم کروز کنیی

 (ABSسیستم برک ضد قفل )
ABS  ی از چهار چرخ، در صورت استفاده صحیح، یک سیستم برک ایمن و مؤثر است. این قسم برک، با جلوگی 

ایط برک اضطراری، مزیت ایمنن مهیم محسوب یمقفل شدن چرخ  ABSشود. اگر موتر شما مجهز به ها در رسر
ن شدید ممکن احساس نبض در پایدل برک داشته باشید.  است، باید توجه داشته باشید که در هنگام برک گرفیی

نگ، برک را همچنان نگه دارید تا  چهار چرخ به درسنی کار کند.  ABSپای خود را روی برک نگه دارید. با حفظ اشیی
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 ل است: به یاد داشته باشید، اگر وسیله نقلیه شما مجهز به برک ضد قف
 برک را به طور مستمر فشار ندهید و آن را رها نکنید، ●
نگ را رها نکنید، ● ول اشیی  کنیی
بان ● ایط طبییع است و بدانید که ممکن صداهای مکانییک و/یا ضن های خفیف از پایدل دریافت کنید. این رسر

 فعال شده است.  ABSگوید که به شما یم
 لغزش

ول لغزش در موترهای دیفرانسیل  کند. پای خود را از روی پایدل گاز جلو و دیفرانسیل عقب یکسان عمل یمکنیی
ید.   بردارید، اما برک نگی 

نگ را در جهنی بچرخانید که چرخ ●  لغزند. های عقب شما یمبه آرایم اشیی
نگ فقط باعث  ● ن ناگهاپن یا شدید حرکت دادن اشیی ید و ناگهان نپیچید. برک گرفیی مراقب باشید که برک نگی 

 شود. شدن لغزش یمبدتر 
 

نگ را به سمت جهت لغزش بچرخانید.   اشتر
 

 
 

های عقب به چرخ .2 قبل از لغزش .1
 لغزندراست یم

های جلو را به چرخ .3
 راست بچرخانید

موتر صاف  .4
 شودیم

 
 غبار

 دریوری در غبار بسیار خطرناک است. اگر مجبورید در غبار دریوری کنید، باید: 
 رسعت خود را کم کنید.  ●
 آماده توقف باشید. هوشیار و  ●
ن روشن نگه دارید. اگر در غبار چراغچراغ ● و را با بیم پایی  ی خواهید های پیشر هایتان بیم باال باشد، دید کمیی

 دید. 
های ها و سگنالاگر غبار آنقدر غلیظ شد که نتوانستید ببینید، از رسک خارج شده و توقف کنید. چراغ ●

 اضطراری خود را روشن بگذارید. 
 ب
ی

 ه موارد اضطراری موتررسیدگ
ایط اضطراری این است که تشویش نکنید. اگر آرامش خود را حفظ کنید، به یاد خواهید  ین قانون در رسر مهمیی

نگ قفل  یا اشیی
ی
نگ برف  داشت که چه کاری باید انجام دهید. اگر اشیی

ً
دار دارید، هرگز کلید ستارت را تا وقنی کامال

 اید، خاموش نکنید. متوقف نشده
 اگر پایدل برک شما ناگهان کار نکرد: اپی برک: خر 
 پایدل برک را چند بار به رسعت فشار دهید و رها کنید. اگر این کار فایده نداشت ...  ●
 از برک دسنی یا اضطراری خود استفاده کنید، اما به تدری    ج آن را فعال کنید.  ●
 متوقف شوید. گی  را به کمیی تبدیل کنید و به دنبال مکاپن باشید که بتوانید  ●
ن شوید که وسیله نقلیه شما از رسک خارج شده است.  ●  مطمی 
ید. سیع نکنید به سمت ورکشاپ موتر دریو کنید.  ●  پس از توقف موتر، برای کمک تماس بگی 

« تاپ، تاپ، تاپ»بلند و سپس « بنگ»اگر تایر شما پنچر شود، ممکن است یک صدای پنچر شدن تایر: 
ول وسیله نقلیه خود را از دست بدهید.  نگ تکان بخورد و شما کنیی بشنوید. ممکن اشیی
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نگ را محکم نگه دارید.  ●  اشیی
ید.  ●  پای خود را از روی پایدل گاز بردارید، اما محکم برک نگی 
 در خارج از رسک متوقف کنید.  ●

ً
 وسیله نقلیه خور را فورا

ید.  ●  متوقف شد، برک بگی 
ً
 زماپن که موتر تقریبا

 های اضطراری خود را روشن کنید. چراغ ●
ی کنید.  ●  تایر را تنها در صورپی تبدیل کنید که بتوانید بدون اینکه خود را در معرض خطر قرار دهید، پنچرگی 

 ها به سمت راست کشیده شوند: های شما از لبه آسفالت رسک خارج شوند، ممکن چرخاگر چرخخروج از رسک: 
نگ را محکم نگه دارید.  ●  اشیی
ید.  ● ید. فقط در صورت لزوم، به آرایم برک بگی   پای خود را از روی پایدل گاز بردارید، اما محکم برک نگی 
ول وسیله نقلیه خود را به دست گرفتید، چنانچه مسی  بدون ترافیک  ● وقنی رسعت موتر کاهش یافت و کنیی

 بود، دوباره به رسک برگردید. 
نگ:   چرخد: ها نیمچرخاندن چرخ اگر وسیله نقلیه شما هنگامخراپی اشیی

 پای خود را از روی پایدل گاز بردارید.  ●
 متوقف نشده یا تا  ●

ً
اجازه دهید موتر به خودی خود رسعتش کم شود. تا زماپن که وسیله نقلیه شما تقریبا

ید.   که مجبور نیستید، برک نگی 
 زماپن

 های اضطراری خود را روشن کنید. چراغ ●
و: خراپی چراغ وی وسیله نقلیه شما خاموش شود: چراغاگر های پیشر  های پیشر

و را امتحان کنید، ممکن است دوباره روشن شوند. اگر این کار فایده نداشت  ● سوئیچ دیمر یا کلید چراغ پیشر
 ... 

 های اضطراری یا چراغ سگنال را روشن کنید. های پارکینگ، چراغچراغ ●
 بگذارید. های اضطراری را روشن از رسک خارج شوید، اما چراغ ●

 اگر پایدل گاز شما گی  کرده است، باید: پایدل گاز بند شده: 
 گی  را نیتل کنید؛ ●
ید؛ ●  برک بگی 
 به رسک توجه کنید؛ ●
 به دنبال رایه برای خروج از رسک باشید؛ ●
 های اضطراری خود به سایر دریوران هشدار دهید. بوسیله هارن و فعال کردن چراغ ●
 رسک خارج کنید.  سیع کنید موتر را به طور ایمن از  ●
نگ بسیاری از  ● وقنی دیگر نیازی به تغیی  جهت نداشتید و متوقف شدید، موتر را خاموش کنید. )اشیی

 شود.(وسایل نقلیه، در پی خاموش کردن موتر قفل یم
ن دیگری دید دید بند شده:   باز شد، برفپاک شیشه جلو از کار افتاد یا کدام چی 

شما اگر کاپوت شما به طور ناگهاپن
 را بند کرد: 

ی دید شما را بند کرده است.  ● ن ن بیاورید تا ببینید چه چی  ن را پایی   کلکی 
 های اضطراری خود را روشن کنید. چراغ ●
 وسیله نقلیه خود را از رسک خارج کنید.  ●

ن شما:  وسیله نقلیه  در حال نزدیک شدن به طور مستقیم به لی 
 رسعت خود را کم کنید.  ●
 خود را به صدا درآورید. به سمت راست بکشید و هارن  ●
ن برود.  ● ن ممکن است به آن لی  ن چپ نچرخید. دریور دیگر نی  به سمت لی 
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 بند شدن در خطوط ریل: 
 اگر ترن در حال نزدیک شدن است: 

ن شوید و از ریل خارج گردید.  ●  کمربند ایمنن خود را باز کنید، از وسیله نقلیه خود پایی 
آید، بدوید. )اگر در جهت موافق حرکت ترن بدوید، ممکن است هنگام آن یم در خالف جهنی که ترن از  ●

 برخورد ترن با وسیله نقلیه، از برخورد ضایعات آسیب ببینید.(
 بینید: اگر ترپن نیم

ن  ● ن بیاورید و به صدای ترن گوش دهید. کلکی   های خود را پایی 
 سیع کنید موتر را روشن کنید. اگر کامیاب نشدید...  ●
 نقلیه خود را در گی  نیتل قرار دهید و آن را از مسی  خارج کنید. وسیله  ●

:  15و  12ایمبن َون  ن  شنشی 
ن در صورت سوار کردن بیش از  15و  12های ( تشخیص داده که ونNTSBهیئت میل ایمنن حمل و نقل ) رسنشی 

ن  15و  12های ه دریوران ونکند که همتوصیه یم NTSBده تن مسافر ایمنن کیم خواهند داشت.  رسنشی 
ای را در مورد جابجاپی و عملکرد این نوع وسایل نقلیه دریافت کنند. برای اطالعات بیشیی در های ویژهآموزش

، یم 15و  12مورد ایمنن ون  ن  NTSBسایت توانید از ویبرسنشی 
ww.ntsb.gov/Pages/default.aspxhttp://w .دیدن کنید

http://www.ntsb.gov/Pages/default.aspx
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 الکهول، مواد مخدر و دریوری - 10فصل 

 
دریوری با وسیله نقلیه موتری یک امتیاز است. این نیاز به مهارت و عقل سلیم دارد. الکهول، مواد مخدر یا 

 باعث یم
ی

چه زماپن برای شود دریوری شما با مشکل مواجه شود و این مسؤولیت شماست که بدانید خستیک
 یم

ی
 ندارید. دریوری تحت تأثی  الکهول یا مواد مخدر و حنی ادویه یا دریوری در زمان خستیک

ی
تواند دریوری آمادگ

 عواقب مرگباری برای شما، مسافران و سایر دریوران داشته باشد. 
الکهول ممکن است بر  اندازد. حنی مقدار کیمدریوری پس از نوشیدن الکهول، جان شما و دیگران را به خطر یم

 تواناپی دریوری شما تأثی  بگذارد. اگر مست هستید، اجازه دهید شخص دیگری که الکهول ننوشیده دریوری کند. 
ن میسوری در مورد  ن دریوری، به جرم نوشیدن الکهول یا مرصف مواد مخدر مجرم شناخته شوید، قوانی  اگر در حی 

انه عمل خواهد کرد.  ممشما بسیار سخت کن جریمه شوید، لیسنس خود را از دست بدهید و حنی به زندان گی 
 بیفتید. 

ن دریوری شخض را مجروح کنید یا بکشید، ممکن  وبات الکهویل یا مرصف مواد در حی  اگر به دلیل مرصف مشر
 است: 

 از دو ایل هفت سال به زندان محکوم شوید؛ ●
 $ دالر جریمه شوید؛ و/یا5000 ●
 پنج سال از دست بدهید.  لیسنس دریوری خود را به مدت ●

اید، ممکن از شما شود که الکهول نوشیدهکند و مشکوک یمهنگایم که یک افش پولیس شما را متوقف یم
کند بخواهد روی کوری یا پنجه پای خود راه بروید یا روی یک پای خود بایستید. این آزمایشات به افش کمک یم

د که آیا باید شما را  . تا تصمیم بگی  ور است یا خی  دستگی  کند یا آیا به آزمایش کیمیاوی تنفس، خون یا ادرار ضن
 شود. ( شناخته یمBACاین آزمایش با عنوان سطح الکهول خون )

 اقدامات اداری
 باشد )برای افراد صغی  0.08شما  BACاگر سطح 

(، افش لیسنس شما را یم0.02٪ یا بیشیی د و ٪ یا بیشیی به  گی 
 شود )و نیمروز تعلیق یا باطل یم 15گوید که لیسنس شما پس از دهد. این اخطار یمشما یک اخطار یم

ً
توانید قانونا

توانید از آن استفاده روزه است که اگر افش تأیید کند، یم 15دریوری کنید(. این اخطار شامل یک مجوز دریوری 
ن به شما امکان یم ایط بودن، به دهکنید. این اخطار همچنی  د که درخواست دادریس کنید یا در صورت واجد رسر

( درخواست کنید. اگر به شما فرصت دادریس داده شود، RDP) روزه 90امتیاز دریوری محدود طور عاجل یک 
روز پس از ارسال تصمیم، به دریوری قانوپن ادامه دهید.ممکن است بخاطر دریوری در وضعیت  15توانید ایل یم

 در پی ای مجازات، دو نوع اقدام علیه شما انجام شود. اقدامات اداری و اقدامات محکمهنامناسب
های مختلفن

دارند. 



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

69 

ی به دلیل دریوری تحت تأثی  الکهول یا مواد نمودار زیر اقدامات اداری را نشان یم دهد که در صورت دستگی 
 شوند. مخدر در مورد شما اعمال یم

ن لیسنس خود رد لیسنس دریوریتعلیق / لغو /  اقدام اداری  برای پس گرفیی

 تعلیق لیسنس

 روز تعلیق 90 - تخلف اول
ایط یک امتیاز دریوری  • ممکن است واجد رسر

 روزه باشید.  60یا  90محدود 
 

روزه، برای تخلف دوم که  90تعلیق  - * تخلف دوم
 ساله رخ داده  5خارج از یک دوره 

ایط یک امتیاز دریوری  • ممکن است واجد رسر
 روزه باشید.  60یا  90محدود 

 ببینید
ً
 لطفا

  71صفحه  
 برای

ن   الزامات پس گرفیی

 لغو لیسنس 
لغو  یک ساله  -ساله  5* تخلف دوم در یک دوره 

 لیسنس

ن لیسنس مورد نیاز است. IID*نصب دستگاه قفل موتر )  ( برای پس گرفیی
 ای اقدامات محکمه
( یا بلند بودن سطح الکهول خون DWIدریوری در حالت مسنی )اید و قاضن شما را به دلیل اگر جریمه شده

(BAC ان ن  نیم0.08( به می 
ً
توانید ٪ یا بیشیی مجرم تشخیص داده، پس از ارسال تکت جریمه به اداره، قانونا

شود و امتیازات منفن به دریوری کنید. لیسنس شما بر اساس سوابق دریوری گذشته شما تعلیق، لغو یا رد یم
شود. شود. زماپن که باید دریوری را متوقف کنید از طریق پوست به شما اطالع داده یمما اضافه یمسوابق ش

 دهد: را نشان یم BACیا  DWIای مانند نمودار زیر پیامدهای اقدامات محکمه
 

 تعلیق، لغو یا رد لیسنس دریوری جریمه / زندان جرم
ن  برای پس گرفیی
 لیسنس خود

BAC 
دریوری /راه 

اندازی وسیله 
نقلیه با سطح 

 0.08الکل خون 
درصد یا بیشیی 

 و/یا
DWI 

دریوری در حالت 
 مسنی 

 ایل  - تخلف اول
 شش ماه محکومیت به زندان

 دالر جریمه.  500ایل 
ایل یک سال  - تخلف دوم

 1,000محکومیت به زندان. ایل 
 دالر جریمه. 
ایل چهار سال  - تخلف سوم

 5,000 محکومیت به زندان. ایل
 دالر جریمه. 
ایل هفت سال  - تخلف چهارم
 محکومیت به
 دالر 5,000زندان. ایل 
 جریمه. 

 -تخلف پنجم 
ن پنج ایل  بی 

 سال محکومیت به زندان.  15 

 -تخلف اول 
 روزه 90تعلیق 

ایط یک امتیاز  • ممکن است واجد رسر
روزه  60یا  90دریوری محدود 

 باشید. 
 لغو یک ساله لیسنس.  -*تخلف دوم 

 5  -سال 5در عرض تخلف دوم *
 سال رد لیسنس. 

با تاری    خ  BACفقط توجه: 
یا بعد  2009اگست  28محکومیت 

تواند برای رد پنج ساله از آن یم
 استفاده شود. 
 ده سال رد لیسنس.  -*تخلف سوم

ده  -*تخلف سوم و تخلفات بعدی
 سال رد لیسنس. 

 صفحه 
ً
را  71لطفا
 برای 

ن  الزامات پس گرفیی
 ببینید
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 قانون سوء استفاده و محرومیت میسوری
روز بخاطر هر یک از موارد زیر گرفته  90، لیسنس دریوری شما ممکن به مدت سال سن دارید  21اگر کمیی از 

 شود: 
 هرگونه تخلف دریوری نایسر از نوشیدن الکهول؛ ●
ن دریوری وسیله نقلیه، نوشیدپن الکهویل و مواد مخدر حمل ●  کنید؛یا استفاده یم اگر حی 
 اگر لیسنس دریوری را تغیی  دهید یا جعل کنید؛ یا ●
وبات الکهویل حمل یا استفاده یم 18اگر کمیی از  ●  کنید و به تخلف دوم متهم هستید. سال سن دارید و مشر
ن دریوری، مواد مخدر حمل یا مرصف یمسال یا بیشیی دارید  21اگر  دریوری کنید، ممکن است لیسنس ، اگر در حی 

ن لیسنس خود باید:   شما به مدت یک سال از شما گرفته شود. برای پس گرفیی
دازید؛ 45 ●  دالر بیی
اک در  ● ( یا SATOP)پروگرام متخلف ترافیک آگایه از مواد فوریم را ارسال کنید که نشان دهد شما اشیی

 اید. پروگرام مشابه را تکمیل کرده
 (؛ وSR-22ارائه مدرک بیمه به مدت دو سال )دوسیه  ●
اک مجدد در آزمون دریوری به طور کامل.  ●  اشیی

ن الکهول توسط صغت  )
 ( و سایر جرایم مربوط به مسبر MIPداشیر

، محکمه ایالنی ممکن لیسنس دریوری شما را برای هر یک سال سن دارید  21سال و کمیی از  15اگر شما بیشیی از 
 از موارد زیر تعلیق یا لغو کند: 

 خرید هر قسم نوشیدپن الکهویل؛خرید یا تالش برای  ●
ن است(.  ● له داشیی ن ن هر قسم نوشیدپن الکهویل )مرصف به مین  داشیی
 تعریف شده؛ یا RSMo ., 001.  577 بخشمست بودن آشکار همانطور که در  ●
ن سطح الکل خون ) ●  %. 0.02( بیش از BACداشیی

شود، و سایر جرایم مرتبط با نوشیدن الکهول با آن مواجه یم MIPعواقنی را که یک صغی  بخاطر نمودار زیر 
 دهد: نشان یم

 

ن لیسنس خود تعلیق / لغو لیسنس دریوری جرم  برای پس گرفیی

MIP 
ن الکهول  داشیی
 توسط صغی  

 روز تعلیق 30 - تخلف اول
 روز تعلیق 90 - تخلف دوم
 لغو یک ساله.  - تخلف سوم

دازید و در  45 پروگرام متخلف ترافیک آگایه دالر بیی
اک کنید. . SATOP)از مواد  ( یا پروگرام مشابه اشیی

اگر امتیاز دریوری شما برای یک سال لغو شد، برای 
( و SR-22دو سال مدرک بیمه ارائه دهید )دوسیه 
کت کنید.   دوباره در امتحان دریوری رسر

 مدرک بیمه
ترین مواجه هستید، باید گوایه بیمه را به دفیی لیسنس دریوری ارائه دهید. متداول BACیا  DWIاگر با عواقب 

 است.  SR-22روش برای ثبت مدرک بیمه، تشکیل دوسیه بیمه 
مدرک بیمه باید به مدت دو سال در دوسیه اداره لیسنس دریوری نگهداری شود. اگر مدرک بیمه را در دوسیه 

آید؛ مگر اینکه مدرک بیمه را ی شما تا ختم مدت دو سال به حالت تعلیق در یمخود نگه ندارید، لیسنس دریور 
دازید.  20ارائه کنید و   دالر مرصف بیی

ن BAC 0.02یک استثناء برای این قاعده وجود دارد: افراد زیر سن قانوپن با   مجبور نیستند برای اولی 
٪ یا بیشیی

ه کنند. جرم، مدرگ مبنن بر بیمه ارائ

http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=577.001
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=577.001
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=577.001
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=577.001
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 این رهنما قید شده است.  13اطالعات بیشیی در مورد بیمه در فصل 
 (BACامتناع از ارائه آزمایش کیمیاوی سطح الکل خون )

ن  خودداری کنید، لیسنس  BACاگر افش پولیس شما را متوقف کند و شما از انجام آزمایش کیمیاوی برای تعیی 
خواهد شد. اگر الزامات ذکر شده زیر را ارسال کنید، ممکن لیسنس دریوری شما به مدت یک سال از شما گرفته 

 دریوری شما بازگردانده شود. 
وبات الکهویل ن لیسنس برای جرایم مربوط به نوشیدن مرسر  الزامات پس گرفیر

 شود اگر: لیسنس شما بازگردانده یم
دازید؛ 45 ●  دالر بیی
اک در  ● ( یا SATOP)پروگرام متخلف ترافیک آگایه از مواد فوریم را ارسال کنید که نشان دهد شما اشیی

 اید. پروگرام مشابه را تکمیل کرده
 (؛ وSR-22ارائه مدرک بیمه به مدت دو سال )دوسیه  ●
وبات الکهویل با مجری قانون روبرو شده ● اید، روی هر وسیله اگر بیش از یک بار بخاطر نوشیدن مشر

مدت شش ماه از تاری    خ بازگرداندن لیسنس، یک دستگاه قفل کنید حداقل به ای که با آن کار یمنقلیه
 ( نصب کنید. IIDموتر)
 قفل موتر

و موتر متصل یم( یک وسیله مکانییک است که به ستارت، بوق و چراغIIDدستگاه قفل موتر ) شود و های پیشر
ی یمغلظت الکل را در تنفس فرد اندازه اندازی واهد که قبل از راهخاز اپراتورهای وسیله نقلیه یم IIDکند. گی 

 ای در طول کار با موتر، یک نمونه تنفس ارائه دهند. طور دورهوسیله نقلیه و به
وبات الکهویل با مجری قانون روبرو شده اید، قبل از بازگرداندن لیسنس اگر بیش از یک بار بخاطر نوشیدن مشر

کنید، نصب کنید. شما باید حداقل به مدت کار یمروی هر وسیله نقلیه ای که با آن   IIDدریوری، شما باید یک 
ن هیچ قسم تخلفن در سه ماه گذشته، از  استفاده کنید.  IIDشش ماه از تاری    خ بازگرداندن لیسنس، بدون داشیی

دازید. اگر از  به درسنی استفاده نکنید، لیسنس  IIDشما باید مرصف نصب دستگاه و رسویس آن را ماهوار بیی
شود که دستگاه را رسویس/نصب کنید، مدرگ را آید. از شما خواسته یمبه حالت تعلیق در یم دریوری شما دوباره

دالر برای بازگرداندن آن  20به اداره لیسنس دریوری ارسال کنید و قبل از دریافت مجدد لیسنس دریوری، مبلغ 
دازید.   بیی

ن در ن وط دیگری نی  د: استفاده از عالوه بر الزامات لیسنس دریوری، ممکن محکمه رسر ن  IIDظر بگی  برای اولی 
 یا استفاده از دستگاه برای بیش از شش ماه.  DWIمحکومیت 

طبق قانون، تکت جریمه دریافت کنید و در محکمه محکوم شوید، لیسنس دریوری  IIDاگر به دلیل عدم نصب 
ن لیسنس دریوری شما به   مدت پنج سال است. شما به مدت یک سال لغو خواهد شد. تخلف دوم مستلزم گرفیی

ن لیسنی از دستگاه های قفل موتر تأیید شده، ها و نصب کنندهبرای یافیی
 دیدن کنید یا با اداره حمل و نقل میسوری به شماره interlock -https://www.modot.org/ignitionاز

ید.  800-801-3588 تماس بگی 

https://www.modot.org/ignition-interlock
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 اثرات فزییک و ذهبن استفاده از الکهول و مواد مخدر
ات فزییک و ذهنن در بدن ایجاد کنند که دریوری را دشوار یمالکهول و سایر مواد مخدر یم کند. توانند تغیی 

، واکنش  یمتشخیص، بیناپی
ی

مخدر مختل شوند. توانند در اثر مرصف الکهول و سایر مواد ها و هوشیاری همیک
قانوپن است. در میسوری، یک فرد یم تواند به دلیل دریوری تحت تأثی  الکهول یا سایر مواد مخدر خطرناک و غی 

، ادویه قانوپن های بدون نسخه یا های تجویزی، ادویهدریوری در وضعیت نایسر از مرصف الکهول، موادمخدر غی 
( متهم شود. استفاده از هر ادویه )دریوری در  DWIهر ترکینی از این موارد، به  ن ادویه حالت مسنی ای )قانون بی 

قانوپن تفاوپی قائل نیم قانوپن است. تجویزی، بدون نسخه یا غی  شود( که تواناپی دریوری ایمن را مختل کند، غی 
 یک DWIمجازات 

ً
سان است. در میسوری، بدون توجه به اینکه اختالل نایسر از مواد مخدر باشد یا الکهول، دقیقا

دالر و از دست دادن لیسنس دریوری است.  500ایل شش ماه زندان و جریمه ایل  DWIمجازات محکومان 
دریوری در حالت مسنی و/یا تحت تأثی  مواد مخدر ممکن دریور، مسافران و سایر افرادی که در رسک هستند را در 

 در زماپن که تحت تأثی  موارد باال 
ً
هستید، دریو نکنید و جان خودتان و دیگران را به  معرض خطر قرار دهد. لطفا

 خطر نیاندازید. 
 

 الکهول
توجیه عملکرد مغز و بدن را مختل کند؛ به طوری که دریوری تحت مسنی بسیار تواند به طور قابلالکهول یم
وران به دهد و واکنش عاجل دریکند، زمان واکنش را کاهش یمها را کند یمگردد. الکهول واکنشناایمن یم
تواند بر بیناپی تأثی  بگذارد؛ از جمله کند کردن عملکرد کند. الکهول یمهای مختلف را مختل یمموقعیت
، کاهش تمرکز و های چشم، تغیی  ادراک بیناپی و اختالل دید در شب. الکهول یمماهیچه

ی
تواند باعث خواب آلودگ

ن یم  کاهش توجه شود. الکهول همچنی 
ی

ی را مختل کند، درک را کاهش دهد و تواناپی تصمیمها تواند هماهنیک گی 
قانوپن است )0.08( BACمنطفی را محدود کند. دریوری با سطح الکل خون )  غی 

٪ برای دریوران 0.04٪ یا بیشیی
سال سن دارید، حمل یا خرید  21سال هستید(. اگر زیر  21٪ در صورپی که زیر 0.02وسایل نقلیه تجاری و 

 بر تواناپی شما در دریوری ایمن تأثی  یمالکهول 
ً
قانوپن است. فراموش نکنید: حنی یک نوشیدپن احتماال گذارد و غی 

د. در بسیاری از موارد، دو نوشیدپن یم  تواند الکل خون شما را باالتراز حد مجاز بیی
 

 ادویه تجویزی و بدون نسخه
توانند ، چه با نسخه و چه بدون نسخه، به طور بالقوه خطرناک هستند و یمها به یاد داشته باشید که همه ادویه

ن نیستید که مرصف دارو بر دریوری  دریوری را مختل کنند، حنی اگر طبق دستور داکیی مرصف شوند. اگر مطمی 
یت شماست که فروش خود مشوره کنید و لیبل هشدار را بخوانید. این مسؤولگذارد، با داکیی یا ادویهشما تأثی  یم

 و آلرژی های بدون نسخهکنید، مطلع باشید. ادویههاپی که مرصف یماز اثرات ادویه
ی

ای که برای رسماخوردگ
 شما شوند و بر تواناپی دریوری شما تأثی  بگذارند. قرصمرصف یم

ی
، Pepهای کنید، ممکن باعث خواب آلودگ

دریور را برای مدت کوتایه هوشیارتر کنند. اما بعدتر باعث توانند های الغری یمو قرص« گردانروان»های قرص
ن یمعصنی شدن، رسگیجه و عدم تمرکز فرد یم توانند بیناپی را تحت تأثی  قرار دهند. شوند. این قسم ادویه همچنی 

 یا رسگیجه شود»ای که هر ادویه
ی

ف هاپی است که نباید قبل از دریوری مرص از ادویه« ممکن باعث خواب آلودگ
تان دستور دهد. ادویهکنید. ادویه های تجویز شده برای شخص دیگر را ها را مخلوط نکنید، مگر اینکه داکیی

قانوپن است. از ادویه های ها فقط طبق تجویز استفاده کنید. الکهول و ادویهمرصف نکنید. این کار خطرناک و غی 
توانند شوند، یمهاپی که همراه با الکهول مرصف یمویهخود )تجویز شده یا بدون نسخه( را با هم مرصف نکنید. اد

منتظرهخطرناک باشند. بسیاری از ادویه  لیبل را ها هنگام مرصف با الکهول عوارض جاننی غی 
ً
ای دارند. حتما

کنید، مطلع باشید. ای که استفاده یمبخوانید و از اثرات هر ادویه
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 چرس
ن ماده مخدر است   شود. حنی اگر چرس طنی توسط که موجب تصادمات دریوری یمچرس پس از الکهول دومی 

 تأیید شد، دریوری تحت تأثی  چرس هرگز قانوپن یا ایمن نیست.  2020دهندگان میسوری در سال رأی
 را کاهش دهد. مطالعات چرس یم

ی
ان هماهنیک ن تواند عملکرد شناخنی و تشخیص زمان و مسافت را مختل کند و می 

ن  تحقیقاپی اثرات منفن  های دیگر، عدم چرس  بر دریوران را نشان داده است، از جمله افزایش پیچیدن در لی 
وبات الکهویل و چرس باعث آسیب بیشیی به دریوران  واکنش به موقع و عدم توجه به رسک. استفاده همزمان مشر

ن یم ان پیچیدن در لی  ن  دهد. های دیگر را افزایش یمشود و می 
 

 اختالل مرصف مواد
های بالینن و افتد که مرصف مکرر الکهول و/یا مواد مخدر باعث آسیباختالالت مرصف مواد زماپن اتفاق یم

های اصیل در محل کار، مکتب یا توجیه مانند مشکالت صج، ناتواپن و عدم انجام مسؤولیتعملکردی قابل
ی برای آسی ب رساندن به خود یا دیگران در خانه شود. اختالالت مرصف مواد افراد را در معرض خطر بیشیی

توانید کنید که دچار اختالل مرصف مواد هستید، یمدهد. اگر احساس یمتصادم با وسیله نقلیه موتری قرار یم
، بسیاری از امریکاپی 

ید. در حال حاضن ها به دلیل اختالالت مرصف مواد تحت تداوی هستند و بسیاری کمک بگی 
ن موفقانه تداوی شده )اداره خدمات سوء مرصف مواد و خدمات  SAMHSAا تماس با خط کمک میل اند. بنی 
( یک داکیی در نزدییک خود پیدا کنید. این یک خط کمک 4357) HELP-662-800-1صحت روان( به شماره 

س است.  365ساعت در روز و  24رایگان و محرمانه است که   روز در سال در دسیی
 

کند، استفاده زودهنگام است. اگر فردی قبل از رشد کامل مغز بینن یمابتال به اعتیاد را پیش ییک از عوامیل که
قانوپن را استفاده کند، در برابر اثرات منفن آسیب پذیرتر خواهد بود. مغز رشد نیافته خود، مواد مرصن یا ادویه غی 

 یک فرد کند، آسیب یماستفاده یمسایل که از همان مواد یک فرد جوان رسیعیی و شدیدتر از مغز کالن
ً
بیند. بنا

جوان بیشیی مستعد ابتال به اختالل مرصف مواد است. 
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 سیستم امتیازدیه - 11فصل 

 
ن ترافییک را رعایت نکنید، ممکن امتیاز دریوری خود را از دست  دریوری یک امتیاز است، نه یک حق. اگر قوانی 

ن دریوری  کند شوید، اداره اخطار را دریافت یمبخاطر یک تخلف ترافییک محکوم یمبدهید. هنگایم که شما در حی 
کند. این سیستم امتیازدیه مانند بازی فوتبال یا بسکتبال و امتیازات منفن را به سوابق دریوری شما اضافه یم

تیاز دریوری خود این امتیازاِت ناخواسته، منفن هستند. وقنی امتیازات منفن زیادی داشته باشید، ممکن ام -نیست 
 را از دست بدهید. 

مجاز محکوم تعداد امتیازهاپی که دریافت یم  دارد. برای مثال، اگر به دلیل رسعت غی 
ی

کنید به جرم شما بستیک
شوید، ممکن است دو یا سه امتیاز منفن دریافت کنید )بسته به اینکه محکمه در سطح شاروایل، شهرستان یا 

ن اگر به  امتیاز منفن کسب کنید و لیسنس  12ترک صحنه تصادم محکوم شوید، ممکن ایالت باشد(. همچنی 
 دریوری شما باطل شود. 

ن ایالنی و مقادیر امتیاز مرتبط با آندر زیر مثال  ها آورده شده است: هاپی از بریحن موارد نقض قوانی 

 مقدار امتیاز تخلف
ن   امتیاز 3  رسعت گرفیی
 امتیاز 4  احتیایط دریوری با پی 

 اجازه دادن آگاهانه به یک دریور بدون لیسنس
 امتیاز 4  برای دریوری با وسیله نقلیه 

ن مربوط به یک وسیله نقلیه موتری  امتیاز 12  جرم سنگی 
 أخذ لیسنس دریوری با اظهارات  

 امتیاز 12  دروغ
 استفاده از وسیله نقلیه با لیسنس دریوری 

 امتیاز 12  تعلیق شده یا باطل شده
 

 جمع امتیازات: پیامدها
  12اگر در 

ً
 کند. منفن کسب کنید، اداره یک اخطار کسب امتیازات منفن برای شما ارسال یم امتیاز  4ماه مجموعا

آید. در زیر کسب کنید، لیسنس دریوری شما به حالت تعلیق در یم  ماه 18امتیاز یا بیشیی در  8اگر در مجموع 
 آمده است: ماه  18امتیاز در  8پیامدهای کسب 

 روز 30 -تعلیق اول  ●
 روز 60 -تعلیق دوم  ●
 روز 90 -های بعدی( تعلیق سوم )یا تعلیق ●

 :شودبرای یک سال باطل یمدر صورت کسب امتیازات زیر، لیسنس دریوری شما 
 ماه 12امتیاز یا بیشیی در  12 ●
 ماه 24امتیاز یا بیشیی در  18 ●
 ماه 36امتیاز یا بیشیی در  24 ●

ایط بازگرداندن لیسنس متفاوت بسته به اینکه  آیا تعلیق یا ابطال لیسنس شما مربوط به الکهول بوده است، رسر
 خواهد بود. 

 در مورد تعلیق یا ابطال لیسنس غی  مرتبط با الکهول باید: 
 ( ارائه کنید؛ وSR-22مدرک بیمه ) ●
دازید.  20 ●  دالر مرصف بازگرداندن را بیی

ایط بازگرداپن درج شده در صفحه در مورد تعلیق یا اب ، باید رسر را برآورده سازید.  71طال لیسنس مربوط به مسنی
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 ، بیمه اجباری، برریس کنید. 13در فصل ( را SR-22جزئیات مربوط به ارائه مدرک بیمه )
 شوندچگونه امتیازات از سوابق دریوری شما حذف یم
دهد. اگر در هر سال امتیاز امتیازات شما را به چهار کاهش یموقنی لیسنس دریوری شما برگردانده شد، اداره کل 

 شوند. منفن جدیدی در سوابق دریوری خود نداشته باشید، امتیازات منفن کش یم
ان یک سوم کاهش یم -پس از یک سال  ● ن  یابندامتیازات باقیمانده به می 
 یابندامتیازات باقیمانده به نصف کاهش یم -پس از دو سال  ●
 شوندامتیازات منفن صفر یم -سه سال پس از  ●

ها به طور دائم در سوابق دریوری شما درج اگرچه ممکن امتیازات منفن شما صفر شوند، بریحن از محکومیت
 شوند. یم

 سایر پیامدها
 دریوری در زماپن که لیسنس شما به حالت تعلیق درآمده یا باطل شده است

ری کنید، ممکن لیسنس دریوری شما برای یک سال پس از اگر در حایل که لیسنس شما تعلیق شده دریو 
محکومیت، باطل شود. اگر در زماپن که لیسنس شما باطل شده به دریوری ادامه دهید، ممکن محکوم شوید و 

 دوباره لیسنس شما به مدت یک سال باطل شود. 
 (FACTعدم حضور در محکمه به دلیل تخلفات دریوری )

کند. در محکمه حاضن نشوید، محکمه شما را از عدم رعایت این موضوع مطلع یم وقنی به دلیل تخلف ترافییک
ها را دهد تا جریمهروز فرصت یم 30( اطالع دهد، به شما DLBقبل از اینکه محکمه به اداره لیسنس دریوری )

دهد و لیسنس اطالع یم DLBروز جریمه را پرداخت نکنید، محکمه این موضوع را به  30پرداخت کنید. اگر ظرف 
 به حالت تعلیق در یم

ً
 آید. دریوری شما فورا

ن شود، لیسنس دریوری شما تا زماپن که این اداره موارد زیر را دریافت نکند، به حالت تعلیق در یم  آید: اگر چنی 
 مدرک پرداخت تکت جریمه؛ و ●
 دالر.  20مرصف بازگرداندن  ●

است، ممکن لیسنس خود را به ییک از این دو روش بازیاپی به حالت تعلیق درآمده  FACTاگر لیسنس شما به دلیل 
 کنید. 

 ,P.O. Box 3950, Jefferson Cityارسال الزامات بازگرداندن لیسنس به دفیی لیسنس دریوری،  ●
Missouri 65105-3950. 

 Harry S Truman Stateآوردن الزامات بازگرداندن لیسنس به دفیی مرکزی لیسنس دریوری به آدرس زیر:  ●
Office Building at 301 West High Street, Jefferson City, Missouri, in Room 470 .

باشد. دوشنبه تا جمعه )به جز روزهای تعطیل(. بعد از چاشت یم 17:00صبح تا  30:7ساعات اداری 
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 دریافت سند مالکیت و ثبت موتر - 12فصل 

 
 دریافت سند مالکیت موتر

 به میسوری چه ساکن 
ً
ا میسوری باشید و یک وسیله نقلیه جدید بخرید و چه یک باشنده جدید باشید که اخی 

های قانوپن را برای روز فرصت دارید تا به دفیی لیسنس محیل خود بروید و مسؤولیت 30اید، نقل مکان کرده
 دریافت سند مالکیت موتر خود انجام دهید. 

دهد شما مالک وسیله نقلیه خود هستید. هنگام خرید وسیله نقلیه، باید سند مالکیت مدرگ است که نشان یم
روز درخواست سند مالکیت نکنید، باید  30روز برای دریافت سند مالکیت اقدام کنید. اگر ظرف  30ظرف 

دازید.   جریمه بیی
دالر  8.50کیت توانید برای دریافت سند مالکیت در هر اداره لیسنس درخواست دهید. دریافت سند مالشما یم

دازید. شما باید تمام مالیات 6.00مرصف دارد و شما باید  های فروش ایالنی و محیل را دالر مرصف برای پردازش بیی
دازید، یم ان مالیات بر فرویسر که باید بیی ن دازید. برای کسب معلومات در مورد می  توانید با دفاتر لیسنس تماس بیی

ید، با شماره )  /http://dor .mo .govسایت ما به آدرسبه تماس شوید یا به ویب 3669-526( 573بگی 
 را در بکس جستجو وارد کنید. « sales tax calculator»بروید و 

کنید، یک رسید دریافت خواهید کرد. سند مالکیت خود را از طریق هنگایم که برای سند مالکیت درخواست یم
 از اداره دریافت خواهید کرد. پوست 

 سند مالکیت، یک سند شخض بسیار مهم است. سند مالکیت را در وسیله نقلیه خود نگه ندارید. 
ن سند مالکیت نیاز دارید  آنچه برای گرفیر

الزامات دریافت سند برای وسایل نقلیه نو و دست دوم و برای وسایل نقلیه خریداری شده در میسوری و خارج از 
ایط ارائه شده است.  میسوری  متفاوت است. در ادامه توضیحاپی در مورد الزامات این رسر

 وسایل نقلیه خریداری شده در میسوری
فروشنده یک درخواست سند مالکیت و یک استیتمنت مبدأ  - موتر جدید خریداری شده در میسوری ●

و هرگز بنام شخص  دهد که وسیله نقلیه جدید استنشان یم MSOدهد. ( به شما یمMSOسازنده )
شمار در پشت  را  MSOدیگری ثبت نشده است. شما )خریدار( و فروشنده باید بخش سنجش کیلومیی

 تکمیل کنید. 
شما باید سند مالکیت انتقایل را )برای توضیح به زیر  - وسیله نقلیه مستعمل خریداری شده در میسوری ●

اید. اگر وسیله نقلیه وسیله نقلیه را خریداری کردهمراجعه کنید( از فروشنده دریافت کنید تا ثابت شود که 
ن دریافت دست دوم را از یک فروشنده خریداری کرده اید، باید یک درخواست سند مالکیت تکمیل شده نی 

 برسد،  2011کنید. برای موترهاپی که مدل سال 
ی
و جدیدتر هستند تا زماپن که موتر به سن بیست سالگ

شمار خانه پوری شده در پشت سند مالکیت مورد نیاز است. اگر سند مالکیت  بخش سنجش کیلومیی
شمار  انتقایل به شما، یک سند مالکیت خارج از ایالت است، باید یک شماره شناساپی و فورم تأیید کیلومیی

(ID/OD .را که توسط یک ایستگاه بازریس دارای مجوز تکمیل شده، دریافت کنید ) 
 اندایالت خریداری شدهای که خارج از وسایل نقلیه

شما باید فکتور یا صورتحساب فروش و  - وسیله نقلیه جدید خریداری شده در خارج از ایالت ●
MSO  را از فروشنده خارج از ایالت دریافت کنید. شما )خریدار( و فروشنده باید بخش سنجش

شمار در پشت  را تکمیل کنید.  MSOکیلومیی

http://dor.mo.gov/
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شما باید سند مالکینی که به درسنی انتقال  - عمل خریداری شده در خارج از ایالتوسیله نقلیه مست ●
 انتقال داده شده از فروشنده 

ً
داده شده )برای توضیح به زیر مراجعه کنید( یا سند مالکینی را که مجددا

رین دریافت کنید. اگر در آن ایالت نیازی به سند مالکیت نیست، شما باید یک صورتحساب فروش و آخ
شمار خانه پوری شده برای موترهای مدل تصدیق ثبت موتر در آن ایالت را دریافت کنید. سنجش کیلومیی

 برسد، مورد نیاز است. اگر سند مالکیت  2011سال 
ی
و جدیدتر تا زماپن که موتر به سن بیست سالگ

شمار انتقایل به شما، یک سند مالکیت خارج از ایالت است، باید یک شماره شناساپی و  فورم تأیید کیلومیی
(ID/OD .را که توسط یک ایستگاه بازریس دارای مجوز تکمیل شده، دریافت کنید ) 

 انداسناد مالکیبر که به درسبر انتقال داده شده
 یک سند مالکیت که به درسنی انتقال داده شده، در قسمت انتقال دارای معلومات تکمیل شده زیر است: 

 نام و آدرس خریدار؛ ●
شمار، در صورت وجود؛ ●  اطالعات کیلومیی
 قیمت فروش موتر؛ ●
 تاری    خ فروش؛ ●
 نام دارنده حق گرو، در صورت وجود؛ ●
 امضا و نام کلیه فروشندگان با حروف کالن؛ و ●
 امضا و نام خریدار با حروف کالن، در صورت وجود.  ●

 وسایل نقلیه تصادیم
کاری، یا بازسازی، با خریداری شده تصادیم، پرزه برای کسب معلومات درباره دریافت سند مالکیت وسیله نقلیه

ید، یا به آدرس زیر نامه نوشته کنید:  3669-526( 573شماره )  تماس بگی 
Missouri Department of Revenue Motor Vehicle Bureau 

301 West High Street, Room 370 
P.O. Box 100 

Jefferson City, Missouri 65105-0100 
شماراطالعات    کیلومتر

سال سن دارد،  20یا جدیدتر باشد و موتر کمیی از  2011فروشید، اگر سال مدل خرید یا یموقنی موتری را یم
فروشنده باید مقدار مسافت پیموده شده را روی سند مالکیت انتقایل بنویسد. اگر وسیله نقلیه نو است، 

فروشنده هر دو باید نام خود را با حروف کالن درج شده است. خریدار و  MSOاطالعات کیلومیی شمار روی 
نوشته کرده و امضا کنند تا مسافت پیموده شده را تأیید کنند. در بریحن موارد، ممکن است یک استیتمنت کیلومیی 

 شمار جداگانه مورد نیاز باشد. 
 ثبت وسیله نقلیه شما

 ساکن میسوری شدهاگر ساکن میسوری هستید، باید وسیله نقلیه خود را در میسوری ثبت ک
ً
اید، نید. اگر جدیدا

 روز پس از اقامت در میسوری ثبت کنید.  30باید وسیله نقلیه خود را ظرف 
 ساکن میسوری شده

ً
اید، باید سند مالکیت خارج از ایالت خود را تحویل دهید و برای یک سند مالکیت اگر جدیدا

تواند سند مالکیت ما را در اختیار دارد و نیممیسوری درخواست دهید. اگر یک مؤسسه مایل سند مالکیت ش
خارج از ایالت را به شما بدهد، باید استیتمننی از موسسه مایل ارائه دهید که نشان دهد این سند مالکیت به 

 شود و ییک از سه گزینه زیر قابل ارائه دادن است،مالک موتر تسلیم نیم
که نام متقاضن یا متقاضیان را به عنوان مالک و مؤسسه مایل   یک کاپی از جلو و پشت سند مالکیت خارج از ایالت

دهد؛ کاپی رسید مالکیت خارج از ایالت همراه با نام متقاضن یا متقاضیان به را به عنوان دارنده حق گرو نشان یم
ایالنی است عنوان مالک و نام دارنده حق گرو به عنوان دارنده حق گرو در زماپن که سند مالکیت خارج از ایالت از 

ونییک صادر یم کند سند کند؛ یا استیتمننی از مؤسسه مایل روی رسبرگ، که عنوان یمکه سند مالکیت الکیی
ونییک دارد، نگهداری یم  شود. مالکیت خارج از ایالت توسط ایالنی که سند مالکیت الکیی

همراه سال که روی پالک درج  کنید، پالک میسوری را بههنگایم که وسیله نقلیه خود را در میسوری ثبت یم
 شده، دریافت خواهید کرد. 

کنید، توانید وسیله نقلیه خود را در هر اداره لیسنس ثبت کنید. اگر یک وسیله نقلیه مسافربری ثبت یمشما یم
مرصف ثبت بر اساس اسپ بخار مشمول مالیات وسیله نقلیه شما خواهد بود. اگر یک وسیله نقلیه تجاری ثبت 

ن یم کنید،یم  اعمال خواهد شد. مرصف ثبت بر اساس ساحه و وزن ناخالص آن تعیی 
ن
 شود. مرصف پردازش اضاف

ایط ثبت دو ساله برای وسیله نقلیه خود باشید. در طول سایل که زوج است )مانند  شما ممکن است واجد رسر
ن ترتیب، در طول  توانید به مدت دو سال ثبت کنید. (، اگر سال مدل موتر شما زوج باشد، یم2018سال  به همی 

توانید برای دو سال ثبت کنید. در ( اگر سال مدل موتر شما فرد باشد، یم2019سایل که فرد است )مانند سال 
 غی  این صورت فقط ثبت یک ساله امکان پذیر است. 

ور دارید  آنچه برای ثبت وسیله نقلیه خود ضن
کنید. اگر اخطار را دریافت ید از طریق پوست دریافت یمحدود دو ماه قبل از انقضای ثبت موتر، یک اخطار تمد
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 از انقضای آن تمدید کنید. قبل خود را  نکردید، همچنان طبق قانون موظف هستید پالک لیسنس
برای اطمینان از دریافت اخطار تمدید، به یاد داشته باشید در صورت نقل مکان، آدرس خود را به روز کنید. 

ایمیل بزنید و نام کامل، آدرس قدییم و جدید، شماره لیسنس دریوری یا  mvbmail@dor.mo.govتوانید به یم
ن اجتمایع و شماره پالک وسیله نقلیه خود را ارسال کنید.   چهار رقم آخر شماره تأمی 

 لیست کنید، لیست الزامات برای تمدید ثبت موتر ارسال یمدر اخطار تمدیدی که دریافت یم
ً
را گردد. حتما

ور را با خود به اداره لیسنس بیاورید. الزامات در زیر ذکر شده است، اما ممکن همه آنها  مطالعه کنید و مدارک ضن
 در مورد شما صدق نکنند. 

 اطالعیه تمدید از اداره، رسید ثبت سال قبل، یا یک کاپی از سند مالکیت.  ●
پی از شهری که در آن ساکن هستید )یا رسید مالیات داراپی شخض پرداخت شده یا اظهارنامه عدم ارزیا ●

شهر سنت لوئیس( برای دوره ثبت قبیل شما. )اگر ثبت یک ساله داشتید، رسید سال قبل را نشان دهید. 
 اگر ثبت دو ساله داشتید، رسیدهای دو سال قبل را نشان دهید.(

 13دقیق به فصل  کارت شناساپی فعیل بیمه یا سایر مدارک مربوط به مسؤولیت مایل )برای اطالعات ●
 مراجعه کنید(. 

روز گذشته  60کننده که در در صورت وجود گوایه فعیل بازریس ایمنن و/یا برریس انتشار گازهای آلوده ●
 مراجعه کنید(.  14انجام شده است )برای اطالعات بیشیی به فصل 

 مرصف صحیح ثبت و پردازش  ●

ن ممکن بتوانید پالک خود نکته!   /http://dor mo govرا به صورت آنالین در  همچنی 

  /motorv/plates( ایط باشید، یک شماره شناساپی شخض ( PINتمدید کنید. اگر برای این گزینه واجد رسر

شود. در اعالن تمدید شما چاپ یم

http://dor.mo.gov/motorv/plates/
http://dor.mo.gov/motorv/plates/
http://dor.mo.gov/motorv/plates/
http://dor.mo.gov/motorv/plates/
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 سایر اطالعات
 فروش موتر 

کند که فروش وسیله نقلیه موتری یا وسیله نقلیه چهارچرخ خود را با تکمیل یک شما را ملزم یمقانون ایالنی 
روز گزارش  30( و ارسال آن به اداره لیسنس یا به آدرس مندرج در فورم، ظرف 5049فورم اعالمیه فروش )

 دهید. 
 های شقت شدهپالک

است، قانون ایالنی به  شما به رسقت رفته کند پالکدر صورت امضای سوگندنامه در دفیی رسکاتب که تأیید یم
 شما این امکان را یم

ن
های مشوقه را تعویض کنید )مرصف ، پالکدهد که تا دو بار در سال بدون هیچ مرصف

 شود(. دالر اعمال یم 6.00پردازش 
 سند مالکیت یا پالک گم شده

المثنن درخواست بدهید. مرصف سند مالکیت المثنن اگر پالک)ها( یا سند مالکیت شما مفقود شده، باید برای 
ها ای ازلیبلدالر برای هر پالک و مرصف المثنن برای مجموعه 8.50دالر است، مرصف لیبل سال المثنن  8.50
 برای پردازش  8.50

ن
 دالر است که اعمال خواهد شد.  6.00دالر است. مرصف اضاف

 های شخیص و اختصایصپالک
وسیله نقلیه خود پالک شخض یا اختصاض دریافت کنید. عالوه بر مرصف ثبت عادی،  توانید برایشما یم

ن وجود داشته باشد. اطالعات مربوط به پالک  پالک شخض نی 
ن
های شخض و اختصاض را ممکن مرصف اضاف

 توانید به صورت آنالین در آدرس زیر پیدا کنید: یم
. http://dor.mo.gov/motorv/plates/specialty.php

http://dor.mo.gov/motorv/plates/specialty.php


 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

80 

 

 بیمه اجباری - 13فصل 

 
 اصول اولیه

ن یک نوع بیمه مسؤولیت یم کند. بیمه قانون ایالنی همه متصدیان و مالکان وسایل نقلیه موتری را ملزم به داشیی
ها را پوشش گذار در پی صدمات وارده به اشخاص دیگر یا آسیب به اموال آنمسؤولیت، مسؤولیت قانوپن بیمه

 گویند. یم مسئولیت مایلدهد. به این یم
دارندگان وسایل نقلیه موتری موظفند در هنگام ثبت وسیله نقلیه یا تمدید پالک موتر مدرگ مبنن بر بیمه ارائه 

 اند: ها در زیر فهرست شدهدارد. آنهای مختلفن برای ارائه مدرک بیمه وجود دهند. راه
کت بیمه به شما داده شده است؛ ●  یک کاپی از اصل کارت شناساپی فعیل بیمه که توسط رسر
 نامه مسؤولیت وسایل نقلیه موتری یا قرارداد بیمه؛ )یک پالییس موقت(یک کاپی از بیمه ●
 دهد. یک رسید بیمه پرداخت شده که اطالعات پالییس را نشان یم ●
 خودبیمه صادر شده توسط اداره؛تصدیق  ●
 نامه یا اوراق قیمتدار در اداره؛ یاکارت شناساپی صادر شده توسط اداره هنگام ثبت ضمانت ●
●  . ونییک دسنی  دستگاه الکیی

کت بیمه یا نمایندگان آن های کنند، اما شکلها دریافت یمبیشیی دریوران، بیمه مسؤولیت را از طریق یک رسر
 یت وجود دارند: دیگری از بیمه مسؤول

وسیله نقلیه داشته باشید و نشان دهید که  25خودبیمه: برای اینکه خود بیمه شوید، باید بیش از  ●
دازید. تصدیق خودبیمه توسط اداره برای شما صادر یم توانید خسارات نایسر از وسایل نقلیه خود را بیی
 شود. یم

ده، سایر اوراق قیمتدار قابل مع ● نامه، امله: برای بیمه کردن از طریق ضمانتضمانت نامه، تصدیق سیی
ده یا اوراق قیمتدار، باید ضمانت دالر در  150000دالر )یا  75000نامه، تصدیق یا اوراق بهادار به مبلغ سیی

صورت ضمانت امالک( در اداره ثبت کنید. اداره برای شما تصدیق خودبیمه را به عنوان مدرک بیمه صادر 
 کند. یم

د ●  به حساب خزانه 75000ای به مبلغ هپول نقد: سیی
ً
 داری ایالنی واریز شود. دالر ممکن نقدا

 شود. تصدیق خودبیمه توسط اداره برای شما صادر یم
 حداقل پوشش مورد نیاز

بیمه مسؤولیت، زماپن که در نتیجه اقدامات اتان صدمات جاپن یا خسارت مایل به دیگران وارد شود، مسؤولیت 
 دهد. حداقل سطح پوشش مورد نیاز توسط قانون ایالنی در زیر نشان داده شده است: یم قانوپن شما را پوشش

؛ 25000 ●  دالر برای هر نفر بخاطر آسیب بدپن
؛ و 50000 ●  دالر در هر تصادم بخاطر آسیب بدپن
 دالر در هر تصادم بخاطر خسارت مایل.  25000 ●

ن شما را ملزم یم دالری برای آسیب بدپن به ازای هر  25000پوشش دریوران بدون بیمه  کند کهاین قانون همچنی 
دالری برای آسیب بدپن در هر تصادم داشته باشید.  50000نفر و 
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 حفظ بیمه 
کنید، باید فوریم را امضا کنید که نشان دهد بیمه دارید و بیمه موتر ای را در اداره ثبت یمهنگایم که وسیله نقلیه
 کرد.   خود را حفظ خواهید 

شما باید مدرک بیمه را در وسیله نقلیه خود نگه دارید. اگر یک افش مجری قانون از شما مدرک بخواهد و شما 
 نتوانید آن را نشان دهید، یک تکت جریمه دریافت خواهید کرد. 

، اداره ممکن از شما بخواهد که مدرک بیمه را نشان دهید. اگر تصادم کردید و در آن زمان مدرگ مبنن  در هر زماپن
 خواهد که ثابت کنید بیمه دارید. بر بیمه ارائه نکردید، اداره از شما یم

 عدم حفظ بیمه
تواند مصارف زیادی برای شما نه تنها در صورت تصادم یم -بیمه مهم است. عدم حفظ بیمه، عواقب زیادی دارد 

 داشته باشد، بلکه ممکن لیسنس دریوری و پالک خود را از دست بدهید. 
اید، اخطار تعلیق را از طریق پوست دریافت خواهید کرد. اگر اداره متوجه شود که بیمه خود را حفظ نکرده

ن بیمه از شما گرفته شود یا به تعلیق درآید. برای بازگرداندن  لیسنس دریوری و پالک شما ممکن به دلیل نداشیی
 ید. لیسنس و پالک موتر، الزامات خاض وجود دارد که باید رعایت کن

 

 برای شما یم تعداد تعلیق
ی
 افتدچه اتفاف

 آید تا زماپن که: لیسنس دریوری و/یا پالک موتر شما به تعلیق دریم یک تعلیق

دازید.  20 –  دالر بیی

 مدرک بیمه ارائه دهید. شما باید این کار را برای مدت سه سال انجام دهید.  –

دو تعلیق )در عرض دو سال از 
 یکدیگر(

آید. شما روز به تعلیق دریم 90یا پالک موتر شما به مدت لیسنس دریوری و/ 
 باید: 

دازید.  200 –  دالر بیی

 ارائه مدرک بیمه به مدت سه سال.  –

 ) آید. شما لیسنس دریوری و/یا پالک موتر شما به مدت یک سال به تعلیق دریم سه تعلیق)یا بیشیی
 باید: 

دازید.  400 –  دالر بیی

 ارائه مدرک بیمه به مدت سه سال.  –

کت  SR-22است. برای تکمیل فورم  SR-22ترین روش برای ثبت مدرک بیمه، تشکیل دوسیه بیمه متداول با رسر
ید. اگر برای مدت سه سال بیمه نشوید، لیسنس دریوری و/یا پالک وسیله نقلیه  بیمه یا نماینده خود تماس بگی 

 تعلیق خواهد شد. 
ً
 شما مجددا

 دریوریعدم پرداخت خسارات نایسر از تصادمات 
اگر در تصادم مقرص باشید و خسارات وارده را پرداخت نکنید، لیسنس دریوری و/یا پالک وسیله نقلیه شما به 
مدت یک سال تعلیق خواهد شد. در صورپی که موارد زیر را انجام دهید، ممکن لیسنس شما یط آن دوره یک 

 ساله بازگردانده شود: 
دازید؛ و 20 ●  دالر بیی
مدرگ مبنن بر تسویه خسارت به بخش درآمد اداره لیسنس دریوری ارسال کنید.  ●
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 تصادمات ترافییک
زنید، شخص دیگری را تصادم ترافییک زماپن است که هنگام دریوری وسیله نقلیه خود، به خودتان صدمه یم

حتمال تصادم شما را کاهش تواند ارسانید. دریوری مسؤوالنه و دفایع یمکنید یا به اموال آسیب یممجروح یم
ن نیم ی کند. حنی اگر با موتر پارک شده تصادف دهد، اما هیچ چی   جلوگی 

ی
ن اتفاف تواند به طور کامل از بروز چنی 

 شود. اگر تصادم کردید، باید: کردید، صحنه را ترک نکنید. ترک صحنه تصادم، جرم محسوب یم
رسک خارج کنید؛ به خصوص اگر ممکن است باعث  در صورت امکان وسیله نقلیه خود را از توقف کنید!  ●

 تصادمات دیگری شود. 
سیع کنید به شخص آسیب دیده کمک کنید، اما او را حرکت اند، کمک کنید. به کساپن که آسیب دیده ●

ید.   ندهید. با آمبوالنس تماس بگی 
ید.  ●  با پولیس تماس بگی 
 دسنی ها یا برقاز عالئم هشدار، انعکاس دهندهاگر تصادم در شب یا در آب و هوای بد اتفاق افتاده است، ●

 برای هشدار به سایر وسایل نقلیه استفاده کنید. 
 :تبادل کنیدبا همه افراد درگی  در تصادم  اطالعات زیر را  ●

 نام؛ ○

 آدرس؛ ○

 ( و شماره پالک؛ وVINشماره لیسنس دریوری، شماره شناساپی وسیله نقلیه ) ○

کت بیمه و شماره بیمه ○  نامه. نام رسر
 جا بمانید. در آن توانید صحنه تصادم را ترک کنید،تا زمانیکه افش مجری قانون بگوید که یم ●
ید، ● کت بیمه خود تماس بگی   حنی اگر تصادم تقصی  شما نبوده است.  در ارسع وقت با رسر
 «از شک خارج شوید»

ن سؤاالپی که ممکن به ذهنتاناگر یک تصادم دریوری جزپ  کرده برسد این است که آیا باید وسیله  اید، ییک از اولی 
 نقلیه خود را حرکت بدهم یا نه. جواب بیل است. 

کند یک قانون ایالنی که ده سال پیش اجراپی شد، وسایل نقلیه درگی  در تصادمات جزپ  و بدون آسیب را ملزم یم
 تصویب این قانون

ی
، به دریوران یادآوری که از رسک خارج شوند. اداره حمل و نقل میسوری در سالروز ده سالگ

تا تصادمات ترافییک جزپ  به تصادمات کالن یا ازدحام تبدیل نشوند. این اداره « از رسک خارج شوند»کند که یم
ن در ساحات سنت لوئیس و کانزاس سینی لوحه  کند. نصب یم« از رسک خارج شوید»هاپی با پیام همچنی 

 درگی  شده»
اید، باید وسیله نقلیه خود را به کنار رسک یا هیچ آسینی ندیده اید و اگر در یک تصادم دریوری جزپ 

ن ترافیک را خارج از رسک انتقال دهید. به ازای هر دقیقه که یک وسیله نقلیه در شاهراه توقف یم کند و یک لی 
وبار معطل یممسدود یم  «کند. سازد، چهار دقیقه وسایل نقلیه نزدیک شونده را در بی 

معروف است به کاهش احتمال درگی  شدن دریوران در تصادمات ثانویه « حرکت کن»قانون این قانون که به 
 فیصد مرگ و می  در میسوری نایسر از تصادمات ثانویه است.  18کند. کمک یم

 تشکیل گزارش تصادم
، گزارش حادثه  ایط خاص، شما ملزم به ارائه گزارش تصادم به اداره هستید. طبق قانون ایالنی باید ظرف تحت رسر

روز ثبت شود. حنی اگر تصادم در یک پارکینگ اتفاق افتاده یا تسویه حساب صورت گرفته باشد، باید تصادم  30
 را به اداره لیسنس دریوری گزارش دهید اگر: 

  
 این حادثه در میسوری رخ داده است؛ ●
این حادثه کمیی از یک سال پیش اتفاق افتاده است؛ ●
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 در این حادثه دخیل بوده پوشش بیمه مسؤولیت نداشته است؛ وفردی که  ●
 دالر به داراپی بیشیی افراد خسارت وارد شده یا جراحت شخض یا مرگ وجود داشته است.  500بیش از  ●

ایط دیگر، ممکن از شما خواسته نشود حادثه را گزارش دهید؛ اما در هر صورت شاید بخواهید آن را گزارش  در رسر
توانید اگر دالر خسارت مایل، جراحت شخض یا مرگ ایجاد نکرده، همچنان یم 500صادم بیش از دهید. اگر ت

تواند علیه دریور بدون یک دریور بدون بیمه در آن دخیل بوده گزارش تصادم را ارسال کنید. این اداره فقط یم
 بیمه به دلیل عدم حفظ نگهداری بیمه اقدام کند. 

کت بیمه یا نماینده خود، یا از ( را از ویب1140 فورمله نقلیه موتری )توانید گزارش تصادم وسییم سایت اداره، رسر
 هر اداره لیسنس دریافت کنید. 

 آن را به اداره پوست یا فکس کنید:  توانید پس از خانه پوری کردن گزارش تصادم، یم
Missouri Driver License Bureau 

301 West High Street — Room 470 
P.O. Box 200 

Jefferson City, Missouri 65105-0200 
 7365-526( 573فکس: )
ن شده ساخت و ساز، کار یا ساحه اضطراری  -تصادم ترافییک   ساحه تعیی 

ن شده ساخت و اگر در  یک تصادم وسیله نقلیه موتری با کارگر شاهراه یا مسئول خدمات اضطراری در ساحه تعیی 
 304 و  . 585. 304 6هایبخشساز، کار یا ساحه اضطراری برخورد کنید، لیسنس دریوری شما ممکن طبق 

 .894  .6 RSMo  .لغو شود

http://dor.mo.gov/forms/1140.pdf
http://dor.mo.gov/forms/1140.pdf
http://dor.mo.gov/forms/1140.pdf
http://dor.mo.gov/forms/1140.pdf
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.585
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.585
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.585
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.894
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.894
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.894
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.894
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.894
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ات مورد نیازبازریس ایمنن و برریس انتشار گازهای آلوده - 14فصل  ن  کننده و تجهی 

 
 بازریس ایمنن 

است. استثناهاپی وجود دارد که های ایمنن برای ثبت یا تمدید ثبت بسیاری از وسایل نقلیه موتری مورد نیاز بازریس
 شود. ها پرداخته یمدر بخش بعدی به آن

ن  10در فصل  ن ترتیب، وسیله نقلیه شما نی   به همی 
ً
بحث شد که برای دریور کردن باید حال شما جور باشد. دقیقا

 باید برای دریور کردن در وضعیت خوپی باشد. 
کند، مگر اینکه بخواهید موتر را بفروشید. موترهای ایت یمهر بازریس ایمنن وسیله نقلیه برای دو ساِل ثبت کف

شود، بازریس منقضن یم« زوج»های ها در طول سال( باید زماپن که ثبت آن2018)مانند « زوج»مدل سال 
منقضن « فرد»های ها در طول سال( باید زماپن که ثبت آن2017)مانند « فرد»شوند. موترهای مدل سال 

دالر برای  10دالر )یا حداکیر  12شوند. هر ایستگاه بازریس رسیم ممکن مرصف بازریس را از شود، بازریس یم
 بازریس موترسایکل( دریافت کند. 

دهد. اگر وسیله نقلیه شما بازریس ایمنن بشود، ایستگاه بازریس یک تصدیق بازریس به عنوان مدرک به شما یم
ای را از یک فروشنده در میسوری خریداری کنید، اگر بازریس یهروز معتیی است. وقنی وسیله نقل 60تصدیق برای 

روز معتیی  90روز قبل از تاری    خ خرید انجام شده باشد، تصدیق ارائه شده توسط فروشنده میسوری به مدت  60
 است. 

. کند تا بدانید که برای تمدید بعدی آیا بازریس الزم اساعالمیه تمدید ثبت وسیله نقلیه به شما کمک یم  ت یا خی 
 استثنائات در الزامات

 وسایل نقلیه زیر از الزامات بازریس ایمنن مستثنن هستند: 

مایل براساس  150000وسایل نقلیه موتری در ده سال اول پس از تولید و با یط مسافت کمیی از  ●
شمار، از الزامات بازریس ایمنن معاف هستند. این شامل وسایل نقلیه با سند مالکیت خا رج از ایالت کیلومیی

مایل است، تا سال  150000که مسافت پیموده شده آن همچنان کمیی از   2017شود. مثال: موتر مدل سال یم
 از بازریس ایمنن معاف خواهد بود.  2027و تا پایان سال  2027

 همه تریلرها.  ●
ن  ●  اند. میسوری ثبت شدهایالنی مشغول هستند و در اداره حمل و نقل  وسایل نقلیه موتری که در تجارت بی 
 های انتیک هستند. وسایل نقلیه موتری که دارای پالک ●
 شوند. کاری یا بازسازی فروخته یموسایل نقلیه موتری که به عنوان تصادیم، پرزه ●
 شود. وسایل نقلیه موتری که از یک فروشنده به فروشنده دیگر فروخته یم ●
 تعریف شده است.  RSMo, 029.  304 بخشوسایل نقلیه کم رسعت همانطور که در  ●
ماه. توجه: در  12پوند یا باالتر و ثبت شده برای مدت کمیی از  26000وسایل نقلیه موتری ثبت شده برای  ●

آپریل یا بعد  1اخطار تمدید، الزامات بازریس ایمنن قید خواهند شد. با این حال اگر اداره، ثبت را در تاری    خ 
 از آن صادر یا تمدید کند، بازریس الزم نیست. 

اگر وسیله نقلیه شما با استثنائات ذکر شده در باال مطابقت نداشته باشد، باید بازریس ایمنن بشود. هر ایستگاه 
های های مجاز، دارای لوحهبازریس دارای مجوز، ممکن وسیله نقلیه شما را از نظر ایمنن بازریس کند. ایستگاه

رای رهنماپی در مورد الزامات بازریس ایمنن وسیله نقلیه، اخطار تمدید هستند. ب 54نشان داده شده در صفحه 
وسیله نقلیه موتری خود را بخوانید. 

http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.029
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.029
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=304.029
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ات مورد نیاز ن  تجهت 
 ها باید در وضعیت خوپی باشند. برک -هابرک
وچراغ و سفید و سالم داشته باشد.  -های پیشر  وسیله نقلیه شما باید حداقل دو چراغ پیشر
دهنده داشته باشد، به طوریکه وسیله نقلیه شما باید حداقل دو چراغ عقب رسخ و انعکاس -های عقب چراغ

 فوپی ببینند.  500ها را از فاصله سایر دریوران بتوانند آن
های برک سالیم باشد که در های سگنال و چراغوسیله نقلیه شما باید دارای چراغ -دهنده های سگنالدستگاه

 شده است.  ابتدا توسط سازنده نصب
نگ م اشیی ن نگ موتر شما نباید زیاد سست یا محکم باشد.  -مکانی   مکانیسم اشیی
 های بدون آج یا نامناسب داشته باشد. وسیله نقلیه شما نباید الستیک - ها تایرها و چرخ
ن  1936جنوری  1اگر وسیله نقلیه شما بعد از  -شیشه ایمنن  های آن شیشه ساخته شده است، باید همه کلکی 

 ایمنن داشته باشند. 
و  شدید داشته باشد.  -شیشه پیشر

ی
و شما نباید شکستیک  شیشه پیشر

ی باشد که دید شما را کاهش دهد؛ به استثناء  -اجسام کاهنده دید  ن و وسیله نقلیه شما چی  نباید روی شیشه پیشر
 توسطلیبل

ً
و که معموال ور قانوپن و عالئم معلوماپی در قسمت باالپی شیشه پیشر سازنده چسپانده شده  های ضن

 است. 
وبرفپاک و موتر شما باید سالم باشند. برفپاک -های شیشه پیشر  های شیشه پیشر

ساخته شده است، باید دو کمربند ایمنن برای  1964جون  30اگر وسیله نقلیه شما بعد از  -کمربند ایمنن 
و داشته باشد. چوگ  های پیشر
 داشته باشد بطوریکه سایر دریوران و عابران پیاده بتوانند آن را بشنوند. وسیله نقلیه شما باید هارن سالم  -هارن 

 وسیله نقلیه شما باید دارای یک لوله اگزوز و منبع اگزوز باشد.  - سیستم اگزوز 
وپن  1967اگر وسیله نقلیه شما بعد از سال  -ها آینه ساخته شده است، باید یک آینه دید عقب داخیل و بی 

 داشته باشد. 
 هوا اهدستگ

ی
ول آلودگ ن دیزیل ندارد،  1967اگر وسیله نقلیه شما بعد از سال  -های کنیی ساخته شده است و انجی 

 هوا باشد. باید مجهز به دستگاه
ی

ول آلودگ  های کنیی
 باید توسط کارخانه سازنده موتر تعبیه شده باشند. دستگاه

ی
ول آلودگ  های کنیی

ها، اتصاالت و مخزن)ها(، باید محکم وصل شده باشند و ها، پایپلولهسیستم تیل، از جمله تمام  -سیستم تیل
 شکاف نداشته باشند. 

عقب، که بیش از های بدون گلالری -گی  خاک  گی  باشند. اند، باید دارای خاکپوند ثبت شده 24000گی 
ها های وسایل نقلیه مسافربری نباید بیش از  -بامیی ن  22بامیی های  اینچ باالتر از سطح زمی  باشند. ارتفاع بامیی

ن یم  شود. تجاری بر اساس وزن ناخالص موتر تعیی 
ور از سوی قانون ات ضن ن  سایر تجهت 

ن  ات زیر نی  ن ن تجهی 
، قانون میسوری دریوران را ملزم به داشیی ور برای انجام بازریس ایمنن ات ضن ن عالوه بر تجهی 

کند: یم
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ها به طور ایمن به وسیله نقلیه وصل شوند و کند که پالکقانون میسوری ایجاب یم -های لیسنس)ثبت( پالک
ها برای مشاهده یا بازریس توسط هر نهاد مجری قانون قابل مشاهده و پاک باشند. اگر های پالکتمام قسمت
 بپوشانند.  ها را ها نباید هیچ بخیسر از پالکدهد که قاباخطار یم MSHPهای خود قاب دارید، دور پالک

 ، باید ییک را در جلو و دیگری را در عقب وسیله نقلیه خود وصل کنید. اگر دو پالک دریافت کردید 
 کنید که باید در پشت وسیله نقلیه خود وصل کنید. ، فقط یک پالک دریافت یماگر تریلر یا موترسایکل دارید 

وی الری دریافت یمفقط یک پالک پوند دارید،  12000گر یک الری با مجوز بیش از ا  کنید که باید آن را در پیشر
ن یم خواهید، باید آن را به طور اختصاض درخواست دهید. شما باید پالک اصیل وصل کنید. اگر پالک دوم را نی 

وی الری خود وصل کنید و اگر پالک دوم صادر شد، آن را در قسمت عقب الری وصل کنید.   را پیشر
شما باید دارای نور سفیدی باشد که بر روی پالک عقب موتر بتابد؛ طوریکه  وسیله نقلیه -چراغ پالک موتر
 فوپی قابل مشاهده باشد.  50پالک از فاصله 

ون  بی 
ی

ون آمده باشد، برای هشدار به  -هازدگ اگر در وسیله نقلیه شما جسیم بیش از پنج فوت از عقب موتر بی 
ور است. در طول روز، باید در  ات خاض ضن ن ونتجهی  ق رسخ یا پارچهانتهای بی   یک بی 

ی
ای وصل کنید که زدگ

ون 16حداقل   باید از اینچ مرب  ع باشد. انتهای بی 
ی

ساعت قبل از طلوع ½ ساعت پس از غروب آفتاب ایل ½ زدگ
 آفتاب دارای نور رسخ باشد. 

فوپی  15نقلیه را در فاصله  کنید، وایر بکسل شما باید وسایلوقنی وسیله نقلیه دیگری را بکسل یم -وایر بکسل 
ساعت قبل از طلوع آفتاب، هر دو وسیله نقلیه ½ ساعت پس از غروب آفتاب ایل ½ ازشما کش کند. از 

 های خود را روشن کنند. چراغ
ای که با رسعت ساعت قبل از طلوع خورشید، هر وسیله نقلیه½ از غروب آفتاب ایل  -لوحه وسیله نقلیه کند 

مراجعه کنید(.  3باشد )به فصل « وسیله نقلیه کند»کند، باید دارای لوحه یا کمیی حرکت یممایل در ساعت  25
لوحه باید در عقب وسیله نقلیه، نزدیک به وسط و چهار فوت یا بیشیی باالتر از رسک باشد. لوحه باید پاک و 

 دهنده باشد. انعکاس
 میخ دار 

ن
ور داشته  1ومیی تا ن 1ممکن وسیله نقلیه شما فقط از  -تایرهای برف  میخ دار ضن

ن
آپریل به تایرهای برف

 باشد. 
ن   کردن کلکی 

ی
 کردن یا استفاده از آفتاب -ها رنیک

ی
ن گی  روی شیشهرنیک های های جاننی و عقب مجاز است )کلکی 

و نباید بیش از دروازه  فیصد انسداد نور داشته باشند(.  65های پیشر
 کنندهبرریس انتشار گازهای آلوده

ن باید در دریوران ساکن شهر سنت لوئیس و شهرستان ن و جفرسون نی  های سنت لوئیس، سنت چارلز، فرانکلی 
 انجام دهند. استثناهاپی وجود دارد که در صفحه بعد ذکر شده است. 

ی
ان آالیندگ ن  صورت لزوم، برریس می 

 که در 
ی

ان آالیندگ ن  با شماره برای کسب اطالعات در مورد برریس می 
ً
-866-1این رهنما پوشش داده نشده، لطفا

ید یا از ویب 623-8378 دیدن کنید و   /http://dnr .mo .govسایت اداره منابع طبییع به آدرس تماس بگی 
( را جستجو کنید. GVIPِوی )پروگرام بازریس موتر گیت

http://dnr.mo.gov/
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ان آالینده ن ، موترهای مدل سال  ها یکبرریس می  با « زوج»بازریس دو ساله است. درست مانند بازریس ایمنن
که ثبت « فرد»برریس شوند. موترهای مدل سال « زوج»های باید در سال« های زوجسال»انقضای ثبت در 

 برریس شوند. « فرد»های شود، باید در سالمنقضن یم« فرد»ها در سال آن
ند )به لیست استثنائات زیر همه موترها باید در زمان فرو  ن مدل سال مورد برریس قرار گی  ش بدون در نظر گرفیی

ن بار در سال مدل وسیله  مراجعه کنید(. وسایل نقلیه موتری جدید و وسایل نقلیه موتری با سند مالکیت که اولی 
شمار در زمان فرو نقلیه و سال بعد از آن به فروش یم وط بر اینکه سنجش کیلومیی  6000ش کمیی از رسند، مشر

ط برریس معاف هستند.   مایل باشد، از رسر
 استثنائات در الزامات

 معاف هستند: 
ی

 وسایل نقلیه موتری زیر از الزامات برریس آالیندگ
 سند مالکیت نگرفته ●

ً
اند، در سال مدل وسیله نقلیه و سال بعد از آن ، به وسایل نقلیه موتری جدید که قبال

ط عدم تغیی  مالکیت.   رسر
 تر. و  کهنه 1995موترهای تییل  ●
 تر. و کهنه 1996موترهای دیزیل  ●
ان بیش از GVWRبندی وزن ناخالص موتر توسط سازنده )وسایل نقلیه موتری با رتبه ● ن  پوند.  8500( به می 
 برای دوره چهار ساله پس از سال تولید مدل خود سند مالکیت  ●

ً
وسایل نقلیه موتری جدیدی که قبال

ن بازریس دوساالنه مورد نیاز.  40000اند، با کمیی از ثبت نشدهاند و نگرفته  مایل در اولی 
ن بازریس 12000وسایل نقلیه موتری که کمیی از  ●  کنندهای ایمنن دوساالنه دریوری یممایل بی 
 کنند. ای که با سوخنی غی  از تیل، اتانول یا گازوئیل کار یموسایل نقلیه ●
هستند، مانند بس مکتب، بس شاتل، موترسایکل، « های انتیکپالک»وسایل نقلیه موتری که دارای  ●

یتموترسایکل سه چرخه، یا پالک  راد دارند. های اسیی
●  . ن  وسایل نقلیه کند با سوخت تیل فقط در شهرستان فرانکلی 
ی سنت وسایل نقلیه موتری ثبت شده در ییک از ساحات تحت تأثی  )شهر سنت لوئیس و شهرستان ها ●

ن و جفرسون( که به مدت  ماه متوایل در خارج از ساحه، مستقر شده و کار  24لوئیس، سنت چارلز، فرانکلی 
کنند. یم
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 وسایل نقلیه تجاری - 15فصل 

 
کنید، باید اطالعات زیر را بدانید. به عنوان دریور یک وسیله نقلیه تجاری، باید از درخواست یم Eاگر برای لیسنس کالس 

وی کنید. تمام  ن مربوط به وسایل نقلیه تجاری پی  ن ترافییک میسوری از جمله قوانی   قوانی 
 توجه: 

 شود. های اندازه و وزن ذکر شده در زیر شامل بار موتر یمتمام محدودیت ●
ن ایالنی یا شاهراههای رسکتمام محدودیت ● ن های بی  ن شده، شامل رسکهای تعیی  های ایل ده ماییل از رسک بی 

 شوند. ا شاهراه یمایالنی ی
 های میسوری است. اندازه و وزن و استثنائات ذکر شده در این فصل فقط برای شاهراه ●

 محدودیت اندازه )بدون مجوز خاص( ارتفاع
ن شده به انضمام ده ماییل آن حداکیر ارتفاع هر وسیله نقلیه خارج از یک منطقه تجاری* در شاهراه ● های تعیی 

 اینچ 14.......... 
ارتفاع هر وسیله نقلیه در یک منطقه تجاری  حداکیر  ●

 اینچ15...................................................................................................................... 
های هحداکیر ارتفاع در تمام شاهرا ●

 اینچ  ½13.......................................................... ..................................................... دیگر 
 عرض

حداکیر عرض هر وسیله نقلیه  ●
 اینچ½ 8............... ........................................................................................................ 

یا بیشیی وجود دارد. منطقه تجاری یک مایل  75000مناطق تجاری فقط در شهرهاپی با جمعیت  -*منطقه تجاری 
 ساکن در آن است، به جز:  50000بیشیی از محدوده شهر به اضافه یک مایل به ازای هر 

 ش یافته است. مایل بیشیی از محدوده شهر گسیی  18منطقه تجاری سنت لوئیس سینی  ●
ش یافته و شامل شهر هریسونویل  12منطقه تجاری کانزاس سینی  ● مایل بیشیی از محدوده شهر گسیی
 شود. یم
ش یافته است.  ● ینگفیلد، سنت جوزف و کلمبیا تنها دو مایل بیشیی از محدوده شهر گسیی  مناطق تجاری اسیی
ن ایالنی تنها دو مایل بیشیی منطقه تجاری در شاهراه ● ش یمهای بی   یابد. از محدوده شهر گسیی

 طول
حداکیر طول هر وسیله نقلیه  ●

 اینچ 45....................................................................................................................... 
و و عقب برای  ● بامیی ایمنن حداکیر طول هر بس یا بس ترویل بدون احتساب یک فوت در پیشر

 اینچ 45..................................... 
 تراکتور و نیمه تریلر-حداکیر طول الری ●

o ن های میان ایالنی و شاهراهدر رسک شده مشخص، طول نیمه تریلر )ضف نظر از حداکیر طول های تعیی 
( کیل، شامل بار

 اینچ 53................................................................................................................ 

های در در همه رسک ○
 چاین 60................................................................................ .دیگر......................... 

 تراکتور، نیمه تریلر و تریلر )دو کفه(-حداکیر طول الری ●
o ن در رسک ن ایالنی و شاهراههای بی  شده طول نیمه تریلر یا تریلر )بدون حداکیر طول کیل( های تعیی 

 اینچ 28.............. 

های در همه رسک ○
 اینچ 65......................................................................................................... دیگر 

 طول الری و تریلر)ها( و سایر وسایل نقلیه ترکینی  ●
 حداکیر

o ن ایالنی و بریحن از شاهراهدر رسک های های بی 
 اینچ 65........................................................................................................ اصیل

 
های دیگر حداکیر طول کیل در تمام رسک ○

 اینچ 55... ........................................................................................................... 
 حداکیر طول موترهای حمل وسایل نقلیه و قایق ●

 اینچ برای موتر ترکینی  75 چرخ معمویل 5  ○

نگ استینگر ○ و به 3' 75 اشیی ون4' در پیشر . ' در عقب با بی 
ی

 زدگ
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ن ایالنی و گانه در شاهراههای الری سوار بر الری )دو یا سهحداکیر طول ترکیب ● های بی 
ن   اینچ 97(................ شدهتعیی 

ها باشد. بارها نباید بیش از سه های وسایل نقلیه موتری ممکن بارهاپی را حمل کنند که بیشیی از طول قانوپن آنحامل
و یا بیش از چهار فوت از عقب وسیله نقلیه باشند.   فوت از پیشر

 هامعافیت

 شوند؛یمهای کوتاه رانده های کشاورزی که گایه برای مسافتموتر ●

 وسایل نقلیه انتقال موقت موترآالت کشاورزی؛ ●

●  
ی

 کنند؛هاپی که موترآالت کشاورزی را برای تعمی  جابجا یمنمایندگ

 کنند؛ وای که به طور موقت موترآالت راهسازی یا مصالح راه را حمل یموسایل نقلیه ●
ها شامل کشند. این معافیتک یمها ید ای که وسایل نقلیه خراب را برای تعمی  در شاهراهوسایل نقلیه ●

ن ایالنی نیمشاهراه  شود. های بی 
 محدودیت وزن )بدون مجوز خاص(

محدودیت وزن پل ممکن با محدودیت وزن رسک متفاوت باشد. اگر پل دارای محدودیت وزپن متفاوپی باشد، 
 محدودیت آن درج خواهد شد. 
 پوند حداکیر وزن روی هر تک محور

ن ایالنی رسک حداکیر وزن مجاز در  ●  20000  های بی 
 22400  حداکیر وزن مجاز در یک منطقه تجاری ●
 22000  های دیگرحداکیر وزن مجاز در تمام رسک ●

 پوند حداکیر وزن روی هر جفت محور
ح ●

ن ایالنی داکیر وزن مجاز در رسک   های بی 
34000 

ح ●
  های دیگرداکیر وزن مجاز در تمام رسک

36000 

 پوند حداکیر وزن ناخالص
ن حداکیر وزن ناخالص مجاز در یک منطقه   دارد. برای تعیی 

ی
وزن ناخالص واقیع مجاز، به فاصله محور اول تا آخر بستیک

ب کنید. حداکیر وزن ناخالص مجاز در تمام شاهراه 22400تجاری، تعداد محورها را در   80000ها در میسوری پوند ضن
 اند. های پل با محدودیت وزپن کمیی مشخص شدهپوند است، به استثناء مواردی که سازه

ح ●
، اصیل و سایر داکیر وزن ناخالص مجاز در شاهراه ن ایالنی  های بی 

ن شدهشاهراه   80000 های تعیی 
 

 مجوزهای اضافه ابعاد و اضافه وزن
مجوز اضافه  های محیل، برایفقط برای تماس 2871-751( 573، یا )8499-877-800-1توانید با تماس با شماره یم

 ابعاد یا اضافه وزن درخواست دهید، یا به آدرس زیر نامه نوشته کنید: 
  

Missouri Department of Transportation, Motor Carrier Services Unit 
P.O. Box 893 

Jefferson City, MO 65102 
 7408-751( 573فکس: )

 برای دریافت مجوز اضافه ابعاد و اضافه وزن: 
 وسیله نقلیه شما باید غی  قابل کاهش باشد؛بار روی  ●
 شما باید بیمه مسؤولیت خسارت مایل و صدمات بدپن داشته باشید؛ و ●
باید هزینه مجوز پرداخت کنید.  ●
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 نقشه مست  وسیله نقلیه
هاپی  س است. این نقشه مسی  را نشان  نقشه مسی  وسایل نقلیه میسوری در اداره حمل و نقل میسوری در دسیی

ن های کالندهد که الرییم تر مجاز به تردد هستند، همانطور که در قانون ایالنی مشخص شده است. تر و سنگی 
 یا با ارسال درخواست به آدرس زیر تهیه کنید:  6277-831-866-1توانید این نقشه را با تماس با شماره یم

Missouri Department of Transportation, Motor Carrier Services 
P.O. Box 893 

Jefferson City, MO 65102 
 7408-751( 573فکس: )

contactus@modot.mo.gov 
 مقررات ایمنن موترهای فدرال

 و  397تا  390های میسوری بخش
ً
مقررات ایمنن موترهای فدرال را به عنوان قانون ایالنی پذیرفته است. بنا

 در داخل ایالتوسایل نقلیه
ً
 کنند باید از این مقررات به جز در موارد زیر تبعیت کنند: حرکت یم ای که ضفا

؛ مگر اینکه حامل مواد GVWR 26001پوند یا کمیی از  GCWR 26000یا  GVWRوسایل نقلیه تجاری با  ●
 خطرناک یا مسافر باشد. 

حمل و نقل پوند یا کمیی زماپن که فقط برای  60000وسایل نقلیه تجاری دارای مجوز با وزن ناخالص  ●
 شوند. کثافات جامد استفاده یم

در « F»پوند یا کمیی برای استفاده در مزرعه و مشخص شده با حرف  42000وسایل نقلیه تجاری با مجوز  ●
 ، مگر اینکه حامل مواد خطرناک به جز کود باشد. RSMo, 030.  301بخشپالک موتر، طبق مجوز 

 حمل و نقل مواد خطرناک
ات و مقررات عملیاپی اداره حمل و نقل ایاالت مل یماگر مواد خطرنایک را ح ن کنید، وسیله نقلیه شما باید با تجهی 

 متحده مطابقت داشته باشد. 
ات و سگنال ن  های اضطراریتجهت 

ات اضطراری برای موارد هنگایم که به طور کامل در داخل ایالت حرکت یم ن کنید، قانون میسوری نیازی به تجهی 
 زیر ندارد: 

 ؛«F»پوند یا کمیی با پالک  42000نقلیه دارای مجوز وسایل  ●
؛ و 60000های کثافات جامد دارای مجوز کنندهحمل ●  پوند یا کمیی
.  12000موترهای تجاری دارای مجوز  ●  پوند یا کمیی

ن ایالنی استفاده یم شود و دارای مجوز هر وسیله نقلیه موتری تجاری دیگری که برای تجارت درون ایالنی یا بی 
ات اضطراری زیر را همراه داشته باشد:  12000ش از بی ن  پوند است، باید تجهی 
 Underwriter’s Laboratoriesیا بیشیی توسط  B:C 5ها باید در یک عدد کپسول اطفائیه این کپسول ●

Incorporated بندی شوند. درجه 
ها ه مورد استفاده؛ اگر دستگاههای محافظ اضافه بار برق برای هر نوع و انداز یک فیوز یدگ یا سایر دستگاه ●

 از نوع تنظیم مجدد نیستند. 
 های هشدار دهنده زیر: ییک از ترکیبات دستگاه ●

ق رسخ. این ترکیب نباید توسط وسایل  ○ سه مشعل امداد )مشعل الکهول سوز( و سه فیوز و دو بی 
ده قابل ای که مواد منفجره یا قابل اشتعال حمل یمنقلیه اشتعال به عنوان سوخت کنند یا از گاز فشر

 کنند، حمل شود. موتر استفاده یم

ق رسخ.  ○  رسخ و دو بی 
ی
 سه فانوس برف

سه مثلث انعکایس رسخ اضطراری دو جهته.  ○

http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=301.030
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=301.030
http://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=301.030
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 اطالعات در مورد وسایل نقلیه موتری تجاری
 اطالعات زیر باید در وسایل نقلیه موتری تجاری به وضوح قابل مشاهده باشد: 

 مالک؛نام  ●
ای که توسط خدمات حمل و نقل موتری برای یک کند و شمارهآدریس که وسیله نقلیه برای آنجا کار یم ●

 (؛ وUSDOT 123456 MOموتر صادر شده است. )
 USDOTروی هر وسیله نقلیه تجاری محیل درج شده است. موترهای کرایوی باید شماره « محیل»کلمه  ●

 هند. نشان د« MO»خود را به همراه حروف 
 نیازی نیست که شما اطالعات فوق را برای وسیله نقلیه خود نشان دهید اگر: 

 پوند یا کمیی است؛ و 36000مجوز آن برای  ●
 شود. به طور منظم برای مقاصد تجاری استفاده نیم ●

 حد فاصله
وی خود کمیی از  فاصله داشته فوت  300اگر در حال دریوری با بس یا الری هستید، نباید با بس یا الری پیشر

، یم ن ای توانید فاصلهباشید. با این حال، زماپن که در یک ساحه تجاری یا مسکوپن هستید یا هنگام سبقت گرفیی
وی خود، در فاصله ایمن دریوری کنید. به  300کمیی از  فوت داشته باشید. همیشه در پشت وسیله نقلیه پیشر

 ازای هر ده فوت 
و فاصله نگه دارید. به عنوان مثال، اگر در طول وسیله نقلیه خود، حداقل یک ث ن خود و وسیله نقلیه پیشر انیه بی 

و فاصله نگه دارید.  40حال دریوری با وسیله نقلیه  ن خود و وسیله نقلیه پیشر  هستید، چهار ثانیه بی 
 فوپی

 گذرگاه خط ریل
 کنید: فوپی قبل از خط ریل توقف   50تا  15اگر در حال دریوری هستید، باید در فاصله 

 وسیله نقلیه موتری حمل مسافر کرایوی؛ ●
 بس مکتب؛ ●
 وسایل نقلیه موتری حامل مواد تخریش کننده، قابل اشتعال، انفجاری یا سیم؛ یا ●
وسیله نقلیه موتری مورد استفاده برای حمل و نقل مایعات قابل اشتعال یا تخریش کننده به صورت کالن،  ●

 چه حاوی بار باشد و چه خایل باشد. 
 توانید از روی ریل عبور کنید. ای از ترن نباشد، یمنشانهاگر 

 امنیت بار
ی از افتادن هر قسمت از بار از روی وسیله نقلیه، باید آن را محکم کنید یا یک پوشش محافظ روی  برای جلوگی 

 آن داشته باشید. 
ن چرخ  ها هنگام دور خوردنفاصله گرفیر
و یط یمتری را نسبت به چرخی  کوتاههای عقب مسچرخد، چرخوقنی وسیله نقلیه یم کنند. هرچه های پیشر

ن چرخ و و عقب بیشیی باشد، بیشیی از هم فاصله یمفاصله بی  ان فاصله چرخهای پیشر ند. برای جیی ها هنگام گی 
وع کنید. یک گردش به راست را تا  دور خوردن، یک گردش به چپ را تا جاپی که ممکن است از سمت راست رسر

وع کنید. جاپی که   ممکن است از سمت چپ رسر
 کشر های وزنایستگاه

هاپی که دارای مجوز کیسر توقف کنند، به استثناء آنهای وزنتمام وسایل نقلیه موتری تجاری باید در ایستگاه
 اند؛ مگر اینکه یک افش دستور دیگری بدهد. پوند یا کمیی هستند یا طبق قانون معاف شده 18000

 حرکت کردنبامتر به بامتر 
ی از تصادم با وسیله نقلیه  ای که به بامیی شما بسیار نزدیک شده: برای جلوگی 

ن حرکت کنید تا اینکه گاز بدهید.  ● اییط با رسعت پایی  ن رسر  رسعت خود را کم کنید. بهیی است که در چنی 
بدهید. از هر گونه چرخش یا توقف ناگهاپن خودداری کنید و از قبل سگنال  ●
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و را افزایش دهید. این به شما کمک یم ● ن خود و وسیله نقلیه پیشر کند تا از هرگونه توقف ناگهاپن فاصله بی 
ی کنید.   جلوگی 

 به موتر عقنی عالمت ندهید. وقنی شما رسعت را کاهش های عقب یا چراغبا چراغ ●
ً
های برک خود مرتبا

 ی برک شما توجه نکند. هاایستید، ممکن موتر عقب به چراغدهید یا یمیم
 فضای باالی موتر

 باالی وسیله نقلیه خود دارید. 
ن
 اطمینان حاصل کنید که همیشه فضای کاف

 ها یا زیرگذرها صحیح هستند. ها در پلفرض نکنید که ارتفاعات درج شده روی لوحه ●
ات تهویه هوا باشید. مراقب تمام وایرها، لوحه ● ن  ها، درختان و تجهی 

 سطوح نرم
ن   در موارد زیر مراقب باشید:  شوید که سطح، تحمل وزن وسیله نقلیه شما را دارد. مطمی 

 ها؛پارکینگ ●
 های آسفالت نشده یا ساحات توقف، به خصوص زماپن که خیس هستند؛ ورسک ●
 ساحات ساخت و ساز.  ●

 ساحه برای عبور از ترافیک یا ورود به آن
ان شتاب به وزن وسیله نقلیه  ن ن تحت تأثی  طول می  ن زمان شما برای عبور از رسک نی   دارد. همچنی 

ی
شما بستیک

تری نسبت به یک وسیله نقلیه شما است. یک وسیله نقلیه با طول یا وزن زیاد، برای عبور از رسک به فضای کالن
موتر نیاز دارد. 
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 رهنمای موضوعات

 73-68  الکهول ، مواد مخدر و دریوری 

 33-31  ها بایسیکل

 12  صندوق آگایه نابینایان

 13-12  نشان ایمنن قایقران

 68-72  (BACسطح الکهول خون )

 56-55  چوگ مخصوص طفل 

 5, 10  (Cیا  A، Bلیسنس دریوری تجاری )کالس 

 92-88  موترهای تجاری 

ید  96 ,2  با ما تماس بگی 

 43-42  خطوط عابر پیاده و خطوط توقف 

 62-56  دریوری تدافیع

 14  رد لیسنس دریوری )والد یا رسپرست(
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 18  محل برگزاری آزمون:  
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  عدم حضور در محکمه به دلیل تخلفات 

 75  (FACTدریوری ) 

 8  مصارف مجوز/لیسنس 

 83-80 ,78  مسؤولیت مایل 
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 87-84  بازریس )ایمنن وسیله نقلیه(

 15 ,3  مجوز تعلیم

 80  بیمه )اقسام( 

 16-15 ,4  لیسنس میاپن 
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 12  یا کم شنوا   
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 17  لیست لیسنس  چک

  هایاز دست دادن پالک

 79  وسیله نقلیه  

 79  شخض و اختصاض  

ن   34  کثافات ریخیی

 83-80  بیمه اجباری 
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 4-3  مجوز تعلیم موترسایکل
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 36-35  پارک کردن

 43-42  ها خطوط روی رسک و مفاهیم آن

 31-30  عابرین پیاده

 13  نشان ناتواپن دائیم. 

 4-3  مجوزها )اقسام( 

 72  اثرات فزییک و ذهنن استفاده از الکهول و مواد مخدر 

 75-74  سیستم امتیازدیه 

 81-80 ,75 ,71-70  مدرک بیمه 

 8-6  مدارک مورد نیاز 

  نیاز برای معافیت مدارک مورد 

 7-6  شهروندان سالمند   

 6-5  الزامات دریافت لیسنس/ مجوز 

 34-33  خشم در رسک

 19  های رسکتست لوحه

 27-26  ای چهارراه جزیره

ن رسک   27-22  قوانی 

 62-55  نکات دریوری ایمن 

ات مورد نیاز ن  86-84  بازریس ایمنن و تجهی 

 24-23  معلومات بس مکتب 

 56-55  کمربندهای ایمنن 
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 14  ثبت خدمات انتخاپی 

 79  فروش یک وسیله نقلیه

یک شدن رسک  34-28  رسر

ایط خاص دریوری  67-63  رسر

 58  های توقف  فاصله

 14  تعلیق یا باطل شدن لیسنس شما

 79  عالمت سال روی پالک )گم شده، خراب شده، یا رسقت شده( 

 92-91 ,57  بامیی به بامیی حرکت کردن 

 61  باد تایر 

  تصادمات ترافییک

 83-82  چه باید کرد 

 83-82  گزارش یک تصادم  

 43  افشان ترافیک 

 45-43  های ترافییکسگنال

 51-45  های ترافییکلوحه

 45  هارنگ 

 45  هاشکل 

 54-46  اقسام  

 25  دور خوردن

 67-65  اضطراری موترموارد 

 78  وسیله نقلیه ثبت

 78-76  سند مالکیت وسیله نقلیه

 8-6  تأیید هویت

 6  تأیید وضعیت قانوپن 

ن اجتمایع  7  تأیید شماره تأمی 

 13  نشان کهنه رسباز 

 19-18  سنجی تست بیناپی 

 19  سنجی مردود شدن در تست بیناپی  

 14  دهندهنام رأیثبت

 2  سایتویب

  وقنی توسط مجری قانون متوقف شدید، چه باید بکنید

 62-61  الزامات.  

 18  آزمون کتنی 



 

This independent translation is not affiliated with the State of Missouri or any of its agencies. 
 های آن نیست.این ترجمه مستقل است وابسته به ایالت میسوری یا هیچ یک از آژانس

96 

 معلومات تماس
 

 شماره تلیفون سؤاالت لیسنس دریوری

 1887-751 (573)  معلومات کیل

 2407-526 (573)  24/7معلومات اتوماتیک 

  سؤاالت وسایل نقلیه موتری

 3669-526 (573)  معلومات کیل

  گشت شاهراه ایالنی 

 A, Lee’s Summit  (816) 622-0800یگان  

 B, Macon  (660) 385-2132یگان 

 C, Weldon Spring  (636) 300-2800یگان 

 D, Springfield   (417) 895-6868یگان 

 E, Poplar Bluff  (573) 840-9500یگان 

 F, Jefferson City  (573) 751-1000یگان 

 G, Willow Springs   (417) 469-3121یگان 

 H, St. Joseph  (816) 387-2345یگان 

 I, Rolla   (573) 368-2345یگان 

  عاجل رایگانگشت شاهراه در رسارس کشور 

یا با  5555-525-800-1  شماره کمک 
 55تلیفون همراه *
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عهده مسؤولیت حفظ ایمنن بر 
 شما است

ن انجام وظیفه کشته شده MSHPافش 31، 1931از سال  اند. هشت نفر از این افشان در نتیجه تصادم در حی 
توجیه کرده بود، کشته شدند. عامل شماره یک تصادمات ای که دریور آن یا دچار اختالل بود یا پی با وسیله نقلیه

 دریوری در میسوری پی 
ً
نقلیه اضطراری فعال در کنار  رسعت خود را کم کنید و از وسایلتوجیه دریور است. لطفا

 این قانون است. رسک  که در حال کمک به یک وسیله نقلیه ساکن هستند، دور شوید. 

 

کند که حق تقدم را دریوران را ملزم یم  . RSMo ,022. 304()بخشقانون 
ن موازی بروند و تا  آنجا که ممکن به وسایل نقلیه اضطراری بدهند، به لی 

ن  است در سمت راست شاهراه حرکت و سپس توقف کنند و در چنی 
موقعینی بمانند تا وسیله نقلیه اضطراری عبور کند؛ مگر اینکه پولیس دستور 

 دیگری بدهد. 

 
کند که با نزدیک شدن به یک ملزم یمالزم االجرا شد، دریوران را  2017اگست  28بازنگری در این قانون که از 

های کهرباپی یا کهرباپی ای که چراغهای رسخ یا رسخ و آپی فعال دارد یا وسایل نقلیهوسیله نقلیه اضطراری که چراغ
 و سفید فعال دارند: 

ی که (1) ن به مسی  ایط ایمنن و ترافییک، با تغیی  لی  در  با احتیاط ادامه دهند و در صورت امکان با توجه به رسر
ن آن در همان جهت  ن دارد و حداقل دو لی  مجاورت وسیله نقلیه ساکن نیست، در رسگ که حداقل چهار لی 

 حرکت وسیله نقلیه نزدیک است، حق تقدم را تسلیم کنند؛ یا
ممکن است، با احتیاط کامل به حرکت ادامه دهید، رسعت وسیله نقلیه را کاهش  (2) ن ناایمن یا غی  اگر تغیی  لی 

ایط رسک حفظ کنید. دهید و رسع  ت مطمئنه را با توجه به رسر
است.  Aتخیط از این بند یک تخلف طبقه 

مس
ؤول
 یت
ح
 فظ
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 به یاد 

 کساپن که جان خود را در راه 
های میسوری از دست کانجام وظیفه در رس

 اند. داده
 

 
 
 

 

کنید نگاه کردن قفل از قبل . 

کجاست؟             طفل  


