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การแซง – การขัับรถผ่า่นคัันอ่ื่�น

ถนนส่ว่นใหญ่ใ่นนิวซีีแลนด์์มีีเลนเดี์ยวในแต่่ละทิิศ บางครั้้�งก็็มีีเลนเพื่่�อให้ข้ับรั้ถผ่า่นค้นอ่�น 
โปรั้ด์ใช้้เลนส่ำาหรั้้บข้ับผ่า่นค้นอ่�นเมี่�อแซีง – โปรั้ด์รั้อจนก็ว่าจะถึงเลนน้�น

ตำำ�รวจนิิวซีแีลนิด์์จะตำรวจให้้แน่ิใจว่�ทุุกคนิปฏิิบััติำตำ�มกฎจร�จรและเดิ์นิทุ�งอย่�่ง

ปลอด์ภััย่ นิอกจ�กนิี�ย่ังมกีล้องจับัคว�มเรว็ติำด์ตัำ�งอย่่ทัุ่�วประเทุศด้์วย่ ห้�กคุณทุำ�ผิิด์ 
กฎจร�จรห้รอืเปน็ิผิ่้ก่ออุบัติัำเห้ตำุ คุณอ�จถู่กปรบััห้รอืด์ำ�เนิินิคด์ไีด้์

การหยุุดจอื่ดตามคัำาสั่ั�งตำารวจ
หาก็ต่ำารั้วจต้่องก็ารั้ให้คุณหยุด์รั้ถขัองคุณ ต่ำารั้วจจะขั้บรั้ถต่ามีหล้งและเปิด์ไฟส่ีแด์ง-ส่ีนำาเงิน
และใช้้เส่ียงไซีเรั้น คุณต้่องจอด์อยา่งปลอด์ภ้ัยทีิ�ด้์านขั้างขัองถนนโด์ยเรั้็วทีิ�สุ่ด์ และรั้อในรั้ถ
ขัองคุณเพื่่�อให้เจ้าหน้าทีิ�ต่ำารั้วจเดิ์นมีาหาคุณ

เวลาเดินทาง
ก็ารั้คิด์ว่าจะใช้้เวลาไมีน่านทีิ�จะไปถึงทีิ�ทีิ�คุณต้่องก็ารั้เป็นเรั้่�องง่าย รั้ะยะทิางอาจด์ูส่้�นบน
แผ่นทีิ� แต่่บางครั้าวถนนขัองเรั้าแคบและคด์เคี�ยว ผ่า่นภัูเขัาและเนินเขัา และบางช้ว่งเป็นถนน
ลูก็รั้้งทีิ�ย้งไมีล่าด์ยาง

ไปทีิ� journeys.nzta.govt.nz/journey-planner เพื่่�อศึก็ษาเวลาเดิ์นทิางขัองคุณ

ขัับชิิดซา้ยุ
• โปรั้ด์ขั้บรั้ถช้ิด์ซี้ายอยูเ่ส่มีอ ถนนแคบบาง

ส่ายไมีม่ีีเส่้นจรั้าจรั้คอยนำาทิางคุณ

• ฉะน้�นโปรั้ด์ช้ิด์ซี้ายทีิ�ทิุก็ทิางแยก็และ 
ทิุก็ครั้้�งทีิ�คุณขั้บออก็ถนน

• อยา่ข้ับรั้ถต้่ด์เขั้าอีก็เลนหนึ�ง

• อยา่ข้ัามีเส่้นกึ็�งก็ลางเว้นแต่่จะแซีงหรั้่อ
เลี�ยวออก็ไปทิางอ่�นอยา่งปลอด์ภ้ัย ขับััรถูชิิด์ซี้�ย่

อย่�่ขัับัรถูตัำด์เขั้�
อกีเลนิห้น่ิ�ง

คัวามเรว็ในการขัับขั่�
มีองหาป้ายจำาก้็ด์ความีเร็ั้ว – ถนนแต่่ละส่ายมีี
ก็ารั้จำาก้็ด์ความีเร็ั้วทีิ�แต่ก็ต่่างก้็น บางครั้้�งคุณจะ
ต้่องขั้บรั้ถช้้าก็ว่าความีเร็ั้วจำาก้็ด์ทีิ�ก็ำาหนด์เพื่่�อ
ให้ขั้บรั้ถได้์อยา่งปลอด์ภ้ัย เช้น่เมี่�อฝนต่ก็หรั้่อ
มีีหมีอก็

คณุต้่องไมีข่ับ้เรั้ว็เกิ็น 90 ก็มี./ช้มี. หาก็คณุก็ำาล้ง 
ขั้บรั้ถทีิ�มีีนำาหน้ก็มีาก็ก็ว่า 3,500 ก็ก็. หรั้อ่ 
ลาก็จูงรั้ถค้นอ่�น เช้น่ เรั้่อ คารั้าวาน หรั้อ่รั้ถ 
พื่ว่ง – แม้ีว่าจะข้ับอยูบ่นถนนทีิ�มีีเครั้่�องหมีาย 
ก็ำาหนด์ความีเรั้็วทีิ� 100 ก็มี./ช้มี.

ป้ายนี�หมีายความีว่า
ความีเรั้็วสู่งสุ่ด์ทีิ�คุณ
ส่ามีารั้ถขั้บได้์ค่อ 100 
ก็มี./ช้มี. แต่่ให้ขั้บต่ามี
ส่ภัาพื่ถนนและส่ภัาพื่อาก็าศ

ป�้ย่เห้ล่�นิี�เปน็ิตัำวอย่�่งขัอง 
ป�้ย่จำ�กัด์คว�มเรว็

การขัับรถใน Aotearoa นิวซแ่ลนด์
การขัับรถในนิวซีแีลนด์์อาจแตกต่างจากทีี่�คุณุคุุ�นเคุยเล็กน�อย  
ตัวอยา่งเช่่น
• เราขัับรถช่ิด์ซี�าย
• การเดิ์นที่างไปถึงสถานทีี่�ต่างๆ ใช่�เวลานานกว่าทีี่�คุณุคิุด์
• ถนนขัองเราบางคุรั�งแคุบ คุด์เคีุ�ยว และช่ัน

เส่้นส่ีเหล่องทึิบก็ลาง
ถนนในฝ่� งขัองคุณ
หมีายความีว่าอ้นต่รั้าย
เกิ็นไปทีิ�จะแซีง เส่้น
คู่ส่ีเหล่องก็ลางถนน
หมีายความีว่าไมีม่ีรีั้ถ
ฝ่� งใด์ส่ามีารั้ถแซีงได้์

100m

หาก็คุณก็ำาล้งขับ้ช้า้ 
และมีีรั้ถจ่อยาว 
อยูข่ั้างหล้ง โปรั้ด์ 
หาจุด์ทีิ�ปลอด์ภ้ัย 
เพื่่�อหลบออก็จาก็ 
ถนนและเปิด์ทิาง 
ให้รั้ถเหล่าน้�นขั้บ 
ผ่า่น

ห้ามีแซีงทีิ�
ห้วมีุมีหรั้่อ
ใก็ล้ห้วมุีมี

เมี่�อจะแซีง คุณต้่อง
เห็นว่าถนนขั้างหน้า
ในรั้ะยะ 100 เมีต่รั้
ไมีม่ีีรั้ถอยูเ่ลยต่ลอด์
เวลาทีิ�คุณก็ำาล้งขั้บ
ผ่า่น รั้วมีท้ิ�งเมี่�อขั้บ
ผ่า่นเรั้ียบร้ั้อยแล้ว
เช้น่ก้็น

ไทยุ

http://journeys.nzta.govt.nz/journey-planner
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เข็ัมขััดนิรภััยุ

ต่ามีก็ฎหมีายแล้ว ทิุก็คนในรั้ถ
ต้่องคาด์เขั็มีขั้ด์นิรั้ภ้ัยหรั้่อใช้้
เบาะน้�งนิรั้ภ้ัยส่ำาหรั้้บเด็์ก็ ไมีว่่า
จะน้�งอยูจุ่ด์ใด์ในรั้ถก็็ต่ามี

อ�ยุ่ ขั้อกำ�ห้นิด์ทุ�งกฎห้ม�ย่

เด็์ก็อายุต่ำาก็ว่า 7 ปี เบาะน้�งนิรั้ภ้ัยส่ำาหรั้้บเด็์ก็ 
ทีิ�ผ่า่นก็ารั้รั้้บรั้องแล้ว

เด็์ก็อายุ 7 ปี เบาะน้�งนิรั้ภ้ัยส่ำาหรั้้บเด็์ก็ 
(หาก็มีี) หรั้่อเขั็มีขั้ด์นิรั้ภ้ัย

เด็์ก็อายุ 8 ปีขัึ�นไป เขั็มีขั้ด์นิรั้ภ้ัย

ผู่้ใหญ่ทุ่ิก็คน เขั็มีขั้ด์นิรั้ภ้ัย

คัวามเหน่�อื่ยุล้า
หาก็คุณเหน่�อย คุณมีีแนวโน้มีทีิ�จะเกิ็ด์อุบ้ติ่เหตุ่รั้ถช้นได้์สู่งขัึ�น

• ฉะน้�นนอนหล้บพื่้ก็ผ่อ่นให้เพื่ียงพื่อก่็อนทีิ�จะขั้บรั้ถ โด์ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งหล้งจาก็ทีิ�เดิ์นทิางใน
เทีิ�ยวบินทีิ�ยาวนาน

• หยุด์พื่้ก็จาก็ก็ารั้ขั้บรั้ถทิุก็ส่องช้้�วโมีง

• ผ่ล้ด์ก้็นข้ับรั้ถก้็บผู่้อ่�นถ้าทิำาได้์

• หลีก็เลี�ยงก็ารั้ขั้บรั้ถในช้ว่งเวลาทีิ�ปก็ติ่แล้วเป็นเวลานอนขัองคุณ

• หลีก็เลี�ยงก็ารั้รั้้บปรั้ะทิานอาหารั้มี่�อใหญ่ ่ซีึ�งอาจทิำาให้คุณเหน่�อย และด่์�มีนำาให้มีาก็เพื่ียงพื่อ

• หาก็คุณเรั้ิ�มีรู้ั้ส่ึก็ง่วงนอน ให้หยุด์รั้ถในทีิ�ทีิ�ปลอด์ภ้ัยและพื่ยายามีงีบหล้บ 15 - 30 นาทีิ หาก็
คุณรูั้้ส่ึก็เหน่�อยมีาก็ ให้หาทีิ�พื่้ก็ค้างค่น

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อื่ยุา่งปลอื่ดภััยุ
ให้คอยด์ูทีิ�ถนน ไมีใ่ช้ที่ิ�วิวทิิวท้ิศน์ หาก็คุณต้่องก็ารั้ช้มีวิว ให้หาจุด์ทีิ�ปลอด์ภ้ัยเพื่่�อขั้บออก็จาก็
ถนนแล้วหยุด์ช้มี อยา่หยุด์ในทีิ�ทีิ�ไมีม่ีีป้ายหยุด์หรั้่อบนเส่้นปรั้ะส่ีเหล่อง

ทางแยุก

ป้ายหยุด์หมีายความีว่าคุณ
ต้่องหยุด์รั้ถให้ส่นิทิ จาก็น้�น 
ให้ทิางแก่็รั้ถทิิศทิางอ่�น
ท้ิ�งหมีด์

ป้ายให้ทิางหมีายความีว่า
คุณต้่องให้ทิางแก่็รั้ถทิิศทิาง
อ่�นท้ิ�งหมีด์ ยก็เว้นรั้ถทีิ�รั้อ
อยูที่ิ�ป้ายหยุด์

ทีิ�วงเวียนคุณต้่องขั้บต่ามีเขั็มี
นาฬิิก็ารั้อบวงเวียนและให้ทิาง
แก่็รั้ถทิางด้์านขัวามีอ่ขัองคุณ

สั่ะพานเลนเดยุ่ว
ถนนบางส่ายขัองเรั้ามีีส่ะพื่านเลนเดี์ยว

ป้ายเหล่านี�เต่่อนคุณว่ามีสี่ะพื่านเลนเดี์ยวอยูข่ั้างหน้า  ให้ช้ะลอความีเรั้็วและด์ูว่ามีีรั้ถ
ก็ำาล้งมีาจาก็อีก็ทิางหรั้่อไมี ่โปรั้ด์หยุด์หาก็คุณจำาเป็นต้่องให้ทิาง

ลูก็ศรั้ส่ีแด์งขันาด์เล็ก็จะรั้ะบุทิิศทิางขัองรั้ถทีิ�ต้่องให้ทิาง

ป้ายท้ิ�งส่องนี�รั้ะบุว่าคุณต้่องให้ทิางแก่็รั้ถทีิ�
ก็ำาล้งมีาจาก็อีก็ทิาง

ป้ายนี�รั้ะบุว่าหาก็ไมีม่ีีรั้ถทีิ�ก็ำาล้งมีาจาก็อีก็
ทิาง คุณส่ามีารั้ถขั้ามีส่ะพื่านได้์

โทรศพัท์ม่อื่ถ่อื่
ห้ามีใช้้โทิรั้ศ้พื่ท์ิมี่อถ่อขัณะขั้บรั้ถ หาก็ใช้้
โทิรั้ศ้พื่ท์ิ จะต้่องเป็นแบบไมีต้่่องถ่อ ก็ารั้ส่ง่
ขั้อความีจาก็โทิรั้ศ้พื่ท์ิมี่อถ่อขัณะขั้บรั้ถน้�นผ่ิด์
ก็ฎหมีาย

ป้ายเหล่านี�คอยบอก็คุณว่า
มีีทิางโค้งทีิ�แคบอยู ่
ขั้างหน้า รั้วมีท้ิ�งความีเรั้็ว 
ทีิ�ขั้บแล้วปลอด์ภ้ัยและ 
ขั้บได้์ดี์ ลูก็ศรั้แส่ด์งทิิศทิาง
ขัองทิางโค้ง



Waka Kotahi Driving in New Zealand 202378 Waka Kotahi Driving in New Zealand 2023 79

ทางขั้ามทางรถไฟ
• หาก็มีีไฟแด์งก็ะพื่รั้ิบ ให้หยุด์และขั้บต่่อเมี่�อไฟหยุด์ก็ะพื่รั้ิบแล้ว

เท่ิาน้�น

• หาก็คุณเห็นป้ายหยุด์ทีิ�ทิางขั้ามีทิางรั้ถไฟ ให้หยุด์รั้ถและข้ับ 
ขั้ามีรั้างหาก็ไมีม่ีีรั้ถไฟมีาเท่ิาน้�น

• หาก็คุณเห็นป้ายให้ทิาง ให้ช้ะลอความีเรั้็วและพื่รั้้อมีหยุด์รั้ถ และ
ขั้ามีรั้างหาก็ไมีม่ีีรั้ถไฟมีาเท่ิาน้�น

ถนนท่�ไม่ได้ลาดยุางหรอ่ื่ท่�เป็นกรวดหนิ
ถนนทีิ�ไมีไ่ด้์ลาด์ยางอาจล่�นเมี่�อขั้บรั้ถ ให้ชิ้ด์ซี้ายและช้ะลอ
ความีเรั้็ว ลด์ความีเร็ั้วลงอีก็เมี่�อมีีรั้ถขั้บเข้ัามีาในทิิศทิาง 
ขัองคุณ เน่�องจาก็ฝุ�นอาจทิำาใหม้ีองเหน็ไมีช้่้ด์และก้็อนก็รั้วด์อาจ 
ก็รั้ะเด็์นมีาก็รั้ะแทิก็ก็รั้ะจก็หน้ารั้ถขัองคุณแต่ก็ได้์

การขัับรถในฤดูหนาว
ส่ภัาพื่อาก็าศขัองเรั้าส่ามีารั้ถเปลี�ยนแปลงไปได้์อยา่ง
รั้วด์เรั้็ว ด้์งน้�นโปรั้ด์ด์ูพื่ยาก็รั้ณ์อาก็าศและส่ภัาพื่ถนนก่็อน
ทีิ�คุณจะออก็เดิ์นทิาง และคงความีย่ด์หยุน่ในก็ารั้ 
เดิ์นทิางเขั้าไว้

metservice.com
nzta.govt.nz/traffic

หิมีะและนำาแขั็งอาจทิำาให้ถนนมีีความีเส่ี�ยงได้์มีาก็ขัึ�น โด์ย
เฉพื่าะอยา่งยิ�งใก็ล้ๆ เส่้นทิางทีิ�ขั้ามีภัูเขัาและถนนทีิ�ไมีไ่ด้์
รั้้บแส่งแด์ด์ หาก็บริั้ษ้ทิรั้ถเช้า่ขัองคุณให้โซีลุ่ยหิมีะแก่็คุณ 
โปรั้ด์ต่รั้วจส่อบให้แนใ่จว่าคุณรูั้้วิธีีติ่ด์ต้่�งก่็อนทีิ�จะออก็
เดิ์นทิาง

การใหส้ั่ญัญาณ
ให้ส่้ญ่ญ่าณอยา่งน้อย 3 วินาทีิก่็อนทีิ�จะเลี�ยว เปลี�ยนเลน หรั้่อเขั้าสู่ห่รั้่อออก็จาก็เส้่นจรั้าจรั้
เส่มีอ

การจอื่ดรถ
คุณอาจถูก็ปรั้้บหรั้่อถูก็ลาก็รั้ถ หาก็จอด์ผ่ิด์ทิิศทิางก็ารั้จรั้าจรั้ หาก็เป็นถนนว้นเวย์ คุณ
ส่ามีารั้ถจอด์ได้์ท้ิ�งส่องฝ่� งขัองถนน

เคัร่�อื่งด่�มแอื่ลกอื่ฮอื่ล์และสั่ารเสั่พติด
อย่�่ดื์�มเครื�องดื์�มแอลกอฮอล์ห้รอืใชิ้ส�รเสพติำด์ก่อนิขัับัรถู
ก็ารั้ขั้บรั้ถโด์ยมีีต้่วยาใด์ๆ ในรั้า่งก็ายขัองคุณทีิ�อาจส่ง่ผ่ลต่่อก็ารั้ข้ับรั้ถน้�นผ่ิด์ก็ฎหมีาย 
แมี้ว่าจะเป็นยาทีิ�ออก็ให้โด์ยแพื่ทิย์ก็็ต่ามี

ส่ำาหรั้้บผู่้ขั้บขัี�ทีิ�มีีอายุต่ำาก็ว่า 20 ปี มีีก็ารั้จำาก้็ด์รั้ะด้์บแอลก็อฮอล์ในเล่อด์ไว้ทีิ�ศูนย์ ส่ำาหรั้บ้
ผู่้ขั้บขัี�ทีิ�มีีอายุมีาก็ก็ว่า 20 ปี มีกี็ารั้จำาก้็ด์รั้ะด้์บแอลก็อฮอล์ในเล่อด์ไว้ต่ำามีาก็ ซีึ�งก็ารั้ไมีด่่์�มี
เลยจะปลอด์ภ้ัยทีิ�สุ่ด์หาก็ขั้บรั้ถ

ขั้อื่กำาหนดด้านใบขัับขั่�
คณุต้่องพื่ก็ใบข้ับขัี�หรั้อ่ใบอนุญ่าต่ขับ้ขัี�ฉบบ้ปจ่จุบน้และยง้ไมีห่มีด์อายุติ่ด์ต้่วเส่มีอขัณะขับ้รั้ถ  
หาก็ใบขั้บขัี�หรั้่อใบอนุญ่าต่ขั้บขัี�ฉบ้บต่่างปรั้ะเทิศขัองคุณไมีไ่ด้์ออก็เป็นภัาษาอ้งก็ฤษ  
คุณต้่องมีคีำาแปลเป็นภัาษาอ้งก็ฤษทีิ�ถูก็ต้่องแนบอยูด้่์วย หล้งจาก็อยูใ่นนิวซีีแลนด์์มีาแล้ว  
12 เด่์อน คุณต้่องขัอรั้บ้ใบข้ับขัี�ขัองนิวซีีแลนด์์
ไปทีิ� nzta.govt.nz/new-residents-and-visitors เพื่่�อด์ูขั้อมูีลเพื่ิ�มีเติ่มี

คอย่ด์่ป�้ย่แสด์งพื�นิผิิว
ถูนินิลื�นิในิสภั�พถูนินิทุี�
เปยี่กห้รอืเปน็ินิำ�แขั็ง – 
ให้้ชิะลอคว�มเรว็และ

ห้ลกีเลี�ย่งก�รเบัรกอย่�่ง
กะทัุนิหั้นิ

การใชิ้ถนนรว่มกัน
คุณต้่องรั้ะว้งคนเดิ์นขั้ามีถนน โด์ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งทีิ� 
ทิางมี้าลายและทีิ�ทิางแยก็

เมี่�อมีาถึงทิางมี้าลาย

• ให้ช้ะลอความีเรั้็วและเต่รั้ียมีหยุด์รั้ถส่ำาหรั้้บคนทีิ�
ก็ำาล้งเดิ์นหรั้่อก็ำาล้งจะขั้ามีหรั้่อหรั้อ่ก็ำาล้งรั้อทีิ� 
ทิางมี้าลาย

• หาก็ไมีม่ีีเก็าะก็ลางถนนทีิ�ทิางม้ีาลาย ให้หยุด์และ 
ใหท้ิางแก่็คนข้ัามีถนนไมีว่่าจะอยูส่่ว่นใด์ขัองทิางม้ีาลาย

• รั้อจนก็ว่าคนขั้ามีจะขั้ามีผ่า่นรั้ถคุณไปให้เส่ร็ั้จ
เรั้ียบร้ั้อยก่็อนทีิ�คุณจะออก็รั้ถ

อยา่ข้ับเส่ยทิางข้ัามีหาก็ไมีม่ีีทีิ�เพื่ียงพื่อส่ำาหรั้้บรั้ถ 
ขัองคุณบนอีก็ส่ว่นขัองทิางขั้ามี

ช้ะลอความีเรั้็วอยูเ่ส่มีอเมี่�อขั้บใก็ล้ผู่้ขัี�จ้ก็รั้ยานและ 
ขั้บผ่า่นเมี่�อเห็นว่าปลอด์ภ้ัยเท่ิาน้�น พื่ยายามีเว้นรั้ะยะ
หา่ง 1.5 เมีต่รั้รั้ะหว่างรั้ถขัองคุณก้็บผู่้ขัี�จ้ก็รั้ยานเม่ี�อขั้บ
ผ่า่น

หาก็คุณเห็นส่้ต่ว์บนท้ิองถนน ให้ช้ะลอความีเรั้็วและ 
ขั้บผ่า่นอยา่งรั้ะมี้ด์รั้ะว้ง อยา่บีบแต่รั้

http://metservice.com
http://nzta.govt.nz/traffic
http://nzta.govt.nz/new-residents- and-visitors
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تجاوز السيارات األأخرى - عبورها

ي بعض األأحيان مسار لتجاوز وتمرير المركبات 
ي كل اتجاه. ويوجد �ف

ي معظم طرق نيوزيلندا يوجد مسار واحد �ف
�ف

األأخرى. استخدم المسارات المخصصة لمرور السيارات عند التجاوز - يرجى التحيلي بالص�ب ح�ت تصل إليها.

ي التأكد من أن كل شخص يتبع قواعد الطريق ويحافظ عىل سالمته. كما وتم 
طة النيوزيلندية �ف تعمل ال�ش

ي وقوع حادث، 
ي جميع أنحاء البالد. وإذا خالفت قواعد الطريق أو تسببت �ف

ات مراقبة ال�عة �ف إعداد كام�ي
فقد تتكبد غرامة أو يتم مقاضاتك.

طة التوقف بأمر ال�ش

طة إيقاف مركبتك، فسوف يقودون سيارتهم خلفك ويشغلون األأضواء الحمراء والزرقاء وصفارات  إذا طلبت منك ال�ش
ي ضابط 

ي سيارتك ح�ت يأ�ت
ي أرسع وقت ممكن واألنتظار �ف

نذار. يجب عليك التوقف بأمان عيل جانب الطريق �ف األإ
طة إليك. ال�ش

أوقات التنقل والسفر

ة لك عيل الخريطة، لكن  ف الوقت المستغرق للوصول إىل وجهتك. قد تبدو المسافات قص�ي من السهل عدم تخم�ي
قد تكون طرقنا ضيقة ومتعرجة تمر ع�ب الجبال والتالل والبعض منها طرق مرصوفة بالحىص فقط وغ�ي معبدة.

يرجى األطالع عيل journeys.nzta.govt.nz/journey-planner لمعرفة أوقات سفرك وتحديدها.

الزم الجانب األأي�

فم دائماً بالقيادة عيل الجانب األأي� من الطريق. 	  ال�ت
ي بعض الطرق الضيقة عالمات خطية 

أل يوجد �ف
رشادك. ألإ

ي كل مرة 	 
الزم الجانب األأي� عند كل تقاطع و�ف

تنعطف فيها إىل أحد الطرق.

أل تقطع زوايا الطريق.	 

أل تع�ب الخط الوسطي للطريق إأل إذا كنت تجتاز 	 
فم بالقيادة عىل الغ�ي أو كنت تنعطف بأمان عيل الطريق. ال�ت

الجانب األأي�
 أل تقطع زوايا 

الطريق

رسعات القيادة

انتبه لعالمات الحد األأقىص لل�عة - هناك حدود قصوى 
ي بعض 

مختلفة لل�عة عيل الطرق المختلفة. ستحتاج �ف
األأحيان إىل تخفيض رسعتك عن الحد األأقىص للقيادة 

ي الجو الماطر وأثناء الضباب.
بأمان، عيل سبيل المثال �ف

ي القيادة عن 90 كم/الساعة إذا 
يجب أأل تفوق رسعتك �ف

كنت تقود مركبة يزيد وزنها عن 3,500 كغم أو حينما تقوم 
بسحب مركبة أخرى مثل قارب أو عربة متنقلة أو مقطورة 

- ح�ت عيل طريق تم وضع عالمة ال�عة فيه 100 كم/
الساعة.

ي هذه العالمة أن 
تع�ف

ال�عة القصوى المسموح 
لك القيادة بها هي 100 كم 
/ ساعة، ولكن قم بالقيادة 

وفقا لظروف الطريق.

هذه أمثلة لبعض عالمات تحديد ال�عة

ي أوتياروا نيوزيلندا
القيادة �ف

ي نيوزيلندا مختلفة قليالً عما اعتدت عليه. عىل سبيل المثال:
قد تكون القيادة �ف

نحن نقود السيارة عىل الجانب األأي� من الطريق	 

يستغرق الوصول إىل األأماكن وقتاً أطول مما تعتقد	 

ي بعض األأحيان ضيقة ومتعرجة وشديدة األنحدار.	 
تكون طرقنا �ف

ي وجود خط أصفر متصل 
يع�ف

عيل جانبك من خط الوسط 
ي الطريق أنه من الخطورة 

�ف
جداً تجاوز السيارات األأخرى.  

ي وجود خط الوسط 
ويع�ف

األأصفر المزدوج أنه أل يُسمح 
ألأي شخص بالمرور من أي 

ي الطريق. من جان�ب

أل تتجاوز أبداً 
السيارات األأخرى 

عند الزاوية أو 
بالقرب منها.

100m

عند تجاوز السيارات 
األأخرى، يجب أن يكون 

أمامك طريق خاٍل لمسافة 
100 م�ت طوال الوقت الذي 

تتجاوز فيه بضمن وقت 
األنتهاء من التجاوز.

إذا كنت تقود ببطء، 
وكنت تعرقل حركة 
الس�ي من خلفك، 

فابحث عن مكان آمن 
عيل جانب الطريق 

للتوقف فيه والسماح 
للغ�ي بالمرور.

ية
رب

لع
ا

http://journeys.nzta.govt.nz/journey-planner

