
 

 

 عليكم تنطبق وكيف الطرق وقواعد السيارات مواقف

 هناك قوانين لركن السيارات والسير لضمان استخدام جميع األشخاص للطرق في والية فيكتوريا بأمان وبإنصاف بما يعود بالنفع على الجميع.

 مسؤولياتكم

رق إلى د الطبصفتكم سائقين تحملون رخصة قيادة، من المتوقّع منكم معرفة قواعد الطرق وااللتزام بها في جميع األوقات. قد يؤدي عدم االمتثال لقواع

 نية.نه إجراءات قانوالحصول على غرامة لمخالفة قوانين ركن السيارات. وقد يؤدي عدم دفع هذه الغرامة إلى فرض تكاليف الزيادات القانونية وقد تنشأ ع

 البلدي المجلس مسؤولية

 يجب أن نضمن ما يلي:

 تقاسم مواقف السيارات بإنصاف من قِبل أعضاء المجتمع 

 عدم عرقلة أو إزعاج حركة مرور المركبات والمشاة 

  ّتقليل أي خطر ناجم عن ركن السيارات بطريقة غير آمنة إلى أدنى حد 

 

 ينبغي مما أطول لفترة السيارات ركن

 

 

 

 

  

 

 صحيح بشكل السيارة ركن

أو رصيف المشاة أو  يجب ركن سيارتكم بين الخطوط الُمحّددة في مواقف السيارات. وال يُسمح للسائقين بالتوقّف على مسارات الدراجات الهوائية

ات تسمح الفتالمسارات الُمشتركة أو الشريط الفاصل في وسط الطريق أو األراضي العشبية المجاورة لطريق في منطقة مأهولة بالمباني، ما لم تكن هناك 

 بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 يتّم تحديد المهل الزمنية في مساحات ركن السيارات للسماح ألكبر عدد ممكن من األشخاص بالوصول إلى منطقة معيّنة.
 

عند وجود الفتة تُحّدد الوقت المسموح به لركن السيارات على طول طريق أو منطقة ما، يجب عدم ركن سيارتكم هناك لفترة 

 متواصلة أطول من الفترة المسموح بها.
 

 مساًء خالل أيام المدرسة. 5صباحاً حتى  8دقيقة فقط من الساعة  15هذه الالفتة تعني أنه يتوّجب عليكم ركن سيارتكم لمدة 

حتى لمجّرد إنزال راكب من السيارة، وبغض  هذا يعني أنه ال يمكنكم التوقّف ال يمكنكم التوقّف ألي سبب. يعنيممنوع الوقوف 

 النظر عّما إذا تركتم محّرك السيارة يدور وبقيتم أنتم في السيارة.
 

 قد يتّم تحديد أماكن منع وقوف السيارات كذلك بالخطوط الصفراء عند حافة الرصيف

 يُعتبر الركن المزدوج للسيارات مخالفاً للقانون. 
 
عند ركن سيارتكم في طريق ذي اتجاهين، يجب عليكم الوقوف على الجانب األيسر من الطريق. ويجب أن 

تواجه سيارتكم اتجاه السير، أي أنه يجب إيقاف السيارة بحيث تكون جهة الراكب وليس جهة المقود هي 

 األقرب إلى جهة الرصيف، إال في طريق ذي اتجاه واحد.



 

 

 

   مداخل السيارات إلى المنازل

 

             

 

 

 

 مواقف ذوو اإلحتياجات الخاصة

  

 

     

 

 

 

 

 السيارات ركن عند السالمة حول نصائح

 إذا ركنتم سيارتكم على الطرق أو الشوارع الُمحيطة بمدرسة أطفالكم، يجب عليكم:

إتاحة الوقت الكافي ألخذ طفلكم إلى المدرسة بأمان. فّكروا في ركن السيارة في مكان بعيد بعض الشيء والمشي لمسافة قصيرة إلى  .1

 المدرسة.

 مراعاة جميع إشارات المرور وتعليمات الُمشرفين على عبور الطريق في المدرسة. .2

التحّدث مع طفلكم عن الوقت والمكان المناسبَين ألخذه من المدرسة بأمان. اعثروا على األماكن حيث يستطيع طفلكم الخروج من السيارة  .3

 وعبور الطريق بأمان.

 يشّكل الركض من جانب الطريق إلى الجانب اآلخر خطرًا على طفلكمعدم مناداة طفلكم أبداً من الجهة األخرى من الطريق.  .4

 

 .نحن نريد ضمان سالمة أطفالنا والُمشاة وسائقي السيارات اآلخرين في شوارعنا ومدرستنا 

 مهم أن يكون البالغون قدوة يُحتذى بها وأن يكونوا مثاالً للممارسات الجيدة األطفال ضعفاء وغالباً ما يتصّرفون فجأة وبدون توّخي الحذر. من ال

 للسالمة على الطرق عند عبور الطرق.

 يُرجى اتباع هذه القواعد من أجل سالمة أطفالكم وزمالئهم وأصدقائهم 

 إذا قام كل ولي أمر باتباع هذه القواعد، فسيكون جميع أطفال المدرسة بأمان أكثر 

 

يجب على السائقين عدم ركن سياراتهم أمام مداخل السيارات إلى المنازل وترك 

 مساحة كافية للدخول والخروج. 
 

ويجب على السائقين عدم إيقاف سياراتهم في مداخل السيارات إلى المنازل وهم 

 ينتظرون ألخذ الطالب أو عند توصيل الطالب.

ال يمكن استخدام مواقف ذوي اإلحتياجات الخاصة إاّل من قبل شخص لديه تصريح وقوف مركبات ذوي 

اإلعاقة المتميّز باللونين األزرق واألبيض، أو من قبل سائق يوقف السيارة حتى يتمّكن حامل التصريح من 

التصاريح صالحة فقط عندما يكون الشخص ذو اإلعاقة مسافراً في  الدخول إلى السيارة أو الخروج منها.

 السيارة.
 
يجب على السائق إعطاء اسمه وعنوانه وإبراز رخصة قيادته والتصريح عندما يَطلب منه ذلك ضابط الشرطة 

 أو الموظف الُمشرف على مواقف السيارات.


