
  דרייווער: איר האט נישט 
דורכגעלאזט א פוסגייער אין א 

קראסוואלק.

  פוסגייער: איר האט 
פארפעלט אויסצופאלגן די סיגנאלן 

און נוצן דעם קראסוואלק ריכטיג.

דרייט איבער דעם קארטל געוואר צו 
ווערן מער וועגן דעם געזעץ

דאס איז אנטקעגן דאס געזעץ
איר קענט ווערן אויסגעשטעלט צו:

 $150 שטראף  

דאס איז אנטקעגן דאס געזעץ
איר קענט ווערן אויסגעשטעלט 

צו איינס אדער מער פון דאס 
פאלגנדע:

 3 פונקטן אויפן לייסענס 

 $150 שטראף פארן ערשטן 
פארלעצונג

 15 טעג אין טורמע

ווארענונג מעלדונג 

OBEY THE LAW געזעץפאלגט אויס דאס



 אונטן געפינען זיך וויכטיגע פונקטן פון
 New York State’s Vehicle and Traffic law 

)ניו יארק סטעיט'ס וויהיקל און טראפיק געזעץ(. 
 פאר מער  

safeny.ny.gov. :אינפארמאציע

ווען עס זענען דא טראפיק-קאנטראל סיגנאלן 
 פוסגייער האבן די רעכט פונעם וועג יעדעס 

מאל ווען א טראפיק סיגנאל ווייזט א סטאבילע 
"וואלק" אדער א גייענדיגער מענטש. 

 פוסגייער טארן נישט אריבערגיין די גאס 
אויב די לאזונג "דאנט וואלק" אדער די 

אויפגעהויבענע האנט בליצט, אפילו ווען 
קראסינג סיגנאלן ווייזן אן אראפציילונג 
וואס ווייזט די צייט וואס איז פארבליבן 

אריבערצוגיין. 
 פוסגייער טארן נישט אריבערגיין אויב 

די לאזונג "דאנט וואלק" אדער די 
אויפגעהויבענע האנט איז סטאביל.   

 אויב איינער האט שוין אנגעהויבן 
אריבערצוגיין ביי א "וואלק" און דער סיגנאל 
טוישט זיך, קען ער אדער זי ווייטער פארזעצן 

צו גיין צו א סיידוואלק אדער זיכערהייט 
אינזל.

וואו עס זענען דא קראסוואלקס*
 פוסגייער האבן דעם רעכט פונעם וועג 

אויב איז דא אן אינטערסעקשאן אדער סיי 
וועלכע אנגעצייכנטע קראסוואלק אויפן ראוד 

און קיין שום טראפיק סיגנאלן. דרייווער 
מוזן דורכלאזן, דורכן זיך פארשטייטערן 

אדער אפשטעלן, כדי צו ערלויבן פוסגייער 
אריבערצוגיין. 

וואו עס זענען נישטא קיין קראסוואלקס*
 דרייווער האבן דעם רעכט פונעם וועג אויב 

עס זענען נישטא קיין אינטערסעקשאנס אדער 
קיין אנגעצייכנטע קראסוואלקס אויפן ראוד. 

פוסגייער מוזן דורכלאזן דעם רעכט פונעם 
וועג פאר קארס.

 )a( :110 חלק NYS V&T אפטייטש פון א קראסוואלק פון*
אז א טייל פון א ראודוועג ביי אן אינטערסעקשאן וואס איז 

איינגעשלאסן אינערהאלב די קאנעקשאנס פון זייטיגע ליניעס 
פון די סיידוואלקס אויף קעגנזייטיגע זייטן פונעם הייוועי צווישן 

קורבס, אדער אין אפוועזנהייט פון קורבס, צווישן די עקן 
פונעם דורכגאנג הייוועי. 

  National Highway Traffic Safety Administration גע'ספאנסאר'ט דורך די
)נאציאנאלע הייוועי טראפיק סעיפטי אדמיניסטראציע( מיט א גרענט פון די 

NYS גאווערנער'ס Traffic Safety Committee )טראפיק סעיפטי קאמיטי(. 
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