
راننده گان: 
      برای عابرین پیاده در پیاده رو وسط جاده. •

      و در چهارراهی ها راه دهید -  این قانون است.

هنگام توقف در چهارراهی ها، پیاده رو های وسط•
 جاده را مسدود نکنید.

�عت خود را کم کنید و از محدودیت های �عت نصب شده اطاعت کنید.•

مراقب مکاتب،    میدان های بازی،•
 و محله  ها باشید.

همیشه مراقب عابرین پیاده باشید،
مخصوصاً قبل از اینکه در چراغ سبز دور میزنید

ا "در چراغ �خ دور راست" میزنید.

هرگز از چراغ �خ رد نشوید.•

هنگام عبور از موتر های متوقف شده•
مراقب باشید. آنها ممکن است 

برای عابرین پیاده توقف کرده باشند.

توجه کنید!•
هنگام رانندگی کردن پیام ندهید!

جاده را به اش¡اک بگذارید. این مسئولیت ش� است •
تا مراقب دیگران باشید.
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ایمنی عابرین پیاده رو:  تصادفی نیست.

¤ویل شده توسط اداره ملی ایمنی ترافیک شاهراه

.NYS با کمک مالی کمیته ایمنی ترافیک والی

ببینید!

•



عابرین پیاده:
از پیاده رو های نشانی شده وسط �ک و•

عبور کنید.

دکمه عابرین پیاده را فشار دهید و•
برای زیگنال انتظار بکشید.

قبل از عبور، بطرف چپ، راست، بعد•
چپ دوباره، و با¬ی شانه تان

برای وسایط نقیله که دور میخورند ببینید.

از پیاده رو ها استفاده کنید. اگر هیچ وجود ندارد،•
بطرف ترافیک روی آورده و قدم بزنید تا وسایط نقیله را ببینید و 

رانندگان ش� را ببینند.

توجه کنید!•
در هنگام رانندگی کردن پیام ندهید!

با رانندگان ¤اس چشم داشته باشید تا آنها•
ش� را ببینید.

بعد از تاریک شدن هوا و •
در هوای خراب با پوشیدن لباس های رنگ روشن یا

انعکاس دهنده قابل دید باشید.

دفعتا پی´وی قدم نزنید.•
بس ها و موتر های باربری حتی بیش¡ وقت نسبت 

به وسایط نقلیه دیگر را میگیرند تا توقف کنند.

مراقب وسایط نقلیه هنگام عقب آمدن از مکان های پارکنگ و مسیر های•
رانندگی در مکان های خصوصی باشید.

ایمنی عابرین پیاده رو:  تصادفی نیست.

باید دیده شوید!

ش�


