
موټر چلونکي:
    په پیاده رو دهلیز او په څلور�رو کې پیاده تلونکو ته د•

       لومړیتوب حق ورکړئ – دا قانون دی.

څلور�رو کې د ودرېدو پرمهال •
 پیاده رو دهلیز مه بندوئ.

�عت مو کم کړئ او د �عت نصب شوي محدودیتونه مراعت کړئ.•

د ښوونځېو، د لوبو ډګرونو،•
او مح�تو شاوخوا ډېره پاملرنه وکړئ.

ياده تلونکي ته تل پام وکړئ،
په ځانګړي توګه زرغون څراغ کې له تاویدو څخه 
وړاندې  یا د په  ” سور څراغ کې د تاویدو پرمهال. “

د سور څراغ پرمهال هېڅکله هم حرکت مه کوئ.•

له ودرېدلو نقلیه واسطو څخه د تېرېدو•
 پرمهال پام وکړئ. دغه نقلیه واسطې ښايي د

 پیاده تلونکو لپاره ودرېدلې وي.

پام وکړئ!•
موټر چلولو پرمهال لنډ لیکلې پيغام مه استوئ!

سړک ²یک کړئ. نورو ته پام کول ستاسو •
مسؤلیت دی.
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د پياده تلونکو خوندیتوب: دا یوه ترافیکي پېښه نه ده.

د NYS د وا¹ د ترافیکو د خوندیتوب د کمېټې په مرستې د لویو �رو د ترافیک د

خوندیتوب د م« ادارې لخوا ºویل شوی ده.

وګورئ!

•
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پياده تلونکي:
په نښه شوو پياده رو دهلیزونو او•

څلور�رو کې تېر شئ.

د پياده تلونکو فشاري تڼۍ وکاروئ او•
سیګنالونو ته صÂ وکړئ ترڅو تېر شئ.

له تېرېدو څخه وړاندې، د نقلیه واسطې د•
تاوولو لپاره کیڼې، ښي بیا

کيڼې لورې او خپلې اوږې ته وګورئ.

له پیاده رو څخه ګټه واخلئ. که چېرې کوم یو شتون ونه لري،•
مخامخ ترافیکو په لور قدم ووهئ ترڅو تاسو نقلیه واسطې وګورئ او

موټر چلونکي تاسو وګوري.

پام وکړئ!•
د تېرېدو پرمهال لنډ لیکلې پيغام مه استوئ!

موټر چلونکو ته وګورئ ترڅو هغوې•
تاسو وګوري.

له تیارې څخه وروسته او په•
خرابې هوا کې د روښانه رنګ یا

انعکاس کونکو جامو �ه د لیدو وړ اوسئ.

د ترافیکو مخامخ په ناڅاپي ډول حرکت مه کوئ.•
بسونه او �رې ګانې د نورو نقلیه واسطو پرتله

په ځنډ �ه ودریږي.

هغه نقلیه واسطو ته پام وکړئ چې د پارکینګ له ساحو او د•
شخË کورونو له �رو څخه راوځي.

د پياده تلونکو خوندیتوب: دا یوه ترافیکي پېښه نه ده.

باید ولیدل شئ!

تاسو




