Die wichtigsten Verkehrsregeln für
Fahrrad-Fahrer in Deutschland
- Es handelt sich hier um keine abschließende Aufzählung der notwendigen
Verkehrsregeln.
- Die Erklärungen sind bewusst sprachlich einfach gehalten, da sie nicht nur
für Erwachsene sondern auch für Kinder gedacht sind, die einfache
Erklärungen benötigen.
- Viele Flüchtlinge stammen aus Ländern, deren Infrastruktur und
Verkehrsaufkommen nicht mit Deutschland vergleichbar sind. Aus diesem
Grund ist es wichtig, ihnen die in Deutschland geltenden Verkehrsregeln zu
erklären. So können unter Umständen gefährliche Situationen oder sogar
Unfälle verhindert werden.

مقررات راھنمايی مھم برای دوچرخه
سواران درآلمان
.اين يک ليست قطعی از مقررات ضروری راھنمايی ورانندگی نيست
، چونکه نه تنھا برای بزرگساالن،توضيحات آگاھانه با زبان ساده بيان شده. که به توضيحات ساده نياز دارند،ھمچنين برای کودکان ھم در نظر گرفته شده
 که راھھای ارتباطی وعبور و مرور، بسياری ازپناھندگان از کشورھايی ميآيند.آنھا با آلمان قابل مقايسه نيست
، به اين دليل مھم است به آنھا مقررات راھنمايی ورانندگی که در آلمان اجرا ميشود
 بدين شکل ميتوان در شرايط خاص از يک وضعيت خطرناک يا.توضيح داده شود
.حتی تصادف پيشگيری کرد
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در آلمان استفاده از کاله دوچرخه سواری اجباری نيست .ولی کاله
ايمنی مھم است ،چونکه درزمان تصادف از سر ما حفا ظت ميکند.
صدمه سريکی از بدترين صدمات در زمان تصادف است  .به ھمين
خاطر در زمان دوچرخه سواری بھتر است که از کاله ايمنی استفاده
بکنم.

ترمزھا ) (2و چراغھای ) 1و (4دوچرخه ام بايد خوب کار کنند.
ٰ
وسيله انعکاس نور در جلو و عقب ) ، (5دو تا در
دوچرخه ھا بايد
چرخھا )از پھلو( ) (6و دوتا در رکابھا داشته باشند ).(7
ھمچنين زنگ دوچرخه ) (3بايد کار بکند.

در ھوای تاريک يا نيمه تاريک )گرگ و ميش( چراغ دوچرخه بايد
روشن باشد .در آنصورت خودم بھتر ميبينم وديگر رانندگان ھم مرا
بھتر می بينند .تا حد امکان در زمان دوچرخه سواری از لباس رنگ
روشن يا از وسايل انعکاس نور استفاده کنم.

در پشت دوچرخه اجاز ٔه حمل بار سبک تا ) 25کيلوگرم( را دارم .بار
را بايد بخوبی ببندم تا پايين نيفتد .اجاز ٔه حمل کسی را درپشت دوچرخه
ندارم .فقط زمانيکه صندلی مخصوص حمل بچه بر روی دوچرخه
ٰ
اجازه حمل بچه ھای تا سن  7سال را دارم .بچه بايد بر
نصب باشد،
روی صندلی مخصوص دوچرخه بخوبی با کمربند ايمنی بسته شده
باشد.
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درآلمان و در بيشتر کشورھای اروپائی بايد از سمت راست
خيابان برانم.
بچه ھای زير سن  8سال ميبايد در پياده رو دوچرخه سواری کنند .بچه
ھای بين سن  8تا  10سال ميتوانند خود انتخاب کنند که درپياده رو يا
در خيابان دوچرخه سواری کنند .اشخاص باالی  10سال می بايد در
خيابان دوچرخه برانند .اين اجازه ھميشه ھست  ،که ھر کسی پياده در
پياده رو دوچرخه اش را ببرد )حُل بدھد(.
يک تابلوی آبی رنگ گرد با نقش يک دوچرخه سفيد به اين معنی است
که من وظيفه دارم چنين مسير عالمت گذاری شده برای دوچرخه را
استفاده کنم.وظيفه استفاده تنھا جھت مسيری صدق ميکند که با تابلو
نشان داده شده است.
يک تابلوی آبی رنگ گرد با عالمت مسير حرکت به اين معنی است که
من تنھا حق دوچرخه سواری در آن مسيری را دارم که عالمت نشان
ميدھد .در مسيرھای ديگر حق دوچرخه سواری ندارم.
اين تابلوی " ورود ممنوع " به اين معنی است که از اين مسير اجاز ٔه
دوچرخه سواری در اين خيابان را ندارم .ولی پياده با دوچرخه ام
ميتوانم بگذرم )به شکل حُل دادن(.
من فقط زمانی اجاز ٔه راندن در اين خيابان را دارم ،وقتيکه تاکيدن با
يک تابلوی ديگر " دوچرخه آزاد " اجازه داده شده باشد  ،و در
آنصورت بايد ازسمت راست خيابان برانم.
اين تابلو " ورود برای ھم ٔه وسايل نقليه ممنوع" به اين معنی است که من با
دوچرخه ھم در اين خيابان حق سواری ندارم .اجاز ٔه رفتن پياده با دوچرخه ام
) به شکل حُل دادن( را دارم.

فقط زمانی اجاز ٔه راندن در اين خيابان را دارم ،وقتيکه تاکيدن با يک
تابلوی ديگر " دوچرخه آزاد " اجازه داده شده باشد ،و بايد در
آنصورت از سمت راست خيابان برانم.
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ٰ
اجازه
اين تابلو " دوچرخه سواری ممنوع " به اين معنی است که من
دوچرخه سواری در اين خيابان را ندارم .من ميتوانم دوچرخه ام را
درپياده رو حُل بدھم.

اين تابلو"مسير يکطرفه" به اين معنی است که در اين خيابان وسيل ٔه نقليه ای
از مقابل نمی آيد .ولی با وجود بر اين من بايد از سمت راست خيابان حرکت
کنم.

در اتوبانھا و جاده ھای خودرو ،دوچرخه سواری کردن ممنوع است.
من اجاز ٔه حُل دادن دوچرخه را ھم ازکنار جاده ندارم.

زمان خروج از حياط يا گاراژ حق تقدم با وسيل ٔه نقلي ٔه در حال عبور
است.
به ھمين خاطر بايد در کنار مسير حرکت بايستم.
بعد اول به چپ ،سپس به راست و دوباره به چپ نگاه بکنم.
زمانيکه ھيچ وسيل ٔه نقليه ای درخيابان نميآيد ،اجاز ٔه حرکت در خيابان
را دارم.
اجاز ٔه عبور از روی خط ممتد را ندارم.
وقتيکه در ورودی فرعی يا چھار راه خط ممتد کشيده شده باشد ،اجاز ٔه
پيچيدن و عبور از روی آنرا ندارم.
زمانی که می خواھم به يک خيابان ديگر بپيچم ،بايد با دست عالمت
بدھم  .دستم را دراز می کنم به طرف خيابانی که می خواھم در آن
وارد شوم.
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زمانيکه از کنار مانعی ميگذرم ،ميبايد اول از طرف چپ به پشت نگاه
ٰ
وسيله نقلي ٔه ديگری از من سبقت نمی گيرد.
بکنم ،که
بعد بايد با دست به سمت چپ عالمت بدھم ،که وسايل نقليه پشت سرمن
متوجه شوند که من از طرف چپ مانع تصميم عبور دارم.
ٰ
وسيله نقليه ای ازمقابل من ميآيد ،بايد به آن اجاز ٔه عبور بدھم ،قبل
اگر
از آنکه از مانع بگذرم.
چون من ازقسمت وسايل ٰ
نقليه مقابل می گذرم.

وقتيکه به خط عبور عابر پياده ميرسم ،بايد توقف کنم ،زمانيکه عابر
پياده در کنار خيابان ايستاده برای عبوربه آنسوی خيابان بايد به آنھا
اجاز ٔه رفتن بدھم.

وقتيکه به يک چھار راه يا ورودی خيابان نزديک می
ٰ
اجازه
شويم ،دقيقا ً تعيين شده است که چه کسی اول از ھمه
عبور دارد.
در چھار راھھا يا ورودی خيابانھايی که تابلوی راھنمايی وجود ندارد،
مقررات " راست قبل از چپ" صدق ميکند .وسايل نقليه ای که از ديد
من از سمت راست می آيند بايد به آنھا اجاز ٔه عبور بدھم .اين وسايل
نقليه حق تقدم دارند.
وسايل نقليه ای که از ديد من از چپ می آيند  ،بايد به من اجاز ٔه عبور
بدھند .برای اين وسايل نقليه من حق تقدم دارم .ولی زمانی اجاز ٔه
حرکت دارم ،که مطمئن شده باشم ،که آن وسيل ٔه نقليه ای که من نسبت
به آن حق تقدم دارم ،واقعا ً توقف ميکند.
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زمانيکه به يک چھار راه يا ورودی خيابانی نزديک می شوم که
تابلوی"حق تقدم " دارد ،در آنصورت حق تقدم عبور دارم نسبت به
وسايل نقليه ای که از خيابانھای فرعی ميآيند ،فرقی نميکند که از سمت
راست يا چپ ميآيند.

من تا چھار راه يا فرعی بعدی حق تقدم دارم ،تا اينکه با چنين تابلوئی
"انتھای حق تقدم" اعالم شود.

زمانيکه در يک چھار راه يا فرعی با اين تابلو "حق تقدم در چھار راه
يا فرعی بعدی" مواجه می شوم ،در آنصورت حق تقدم ھم دارم.
اين تابلو تنھا در مورد ھمين چھار راه يا فرعی صدق می کند.
در چھار راه يا فرعی بعد از آن ممکن است مقررات حق تقدم به شکل
ديگری تعيين شده باشد.
زمانيکه در يک چھار راه يا فرعی با يک چنين تابلوئی
" رعايت حق تقدم "
مواجه می شوم  ،ميبايد به وسايل نقليه در خيابان حق تقدم اجاز ٔه عبور
بدھم ،فرقی نميکند که از سمت راست يا چپ می آيند.
وقتيکه ھيچ وسيل ٔه نقليه ای در خيابان حق تقدم نمی آيد ،نبايد توقف کنم،
اجاز ٔه ادام ٔه حرکت دارم.
وقتی به يک چھار راه يا فرعی با تابلوی " توقف -رعايت حق تقدم"
) ھمچنين تابلوی توقف ناميده ميشود( مواجه ميشوم ،می بايد وسايل
نقليه را در خيابان حق تقدم اجاز ٔه عبور بدھم ،فرقی نميکند که از چپ
يا از راست می آيند.
ھميشه بايد ابتداء توقف بکنم ،حتی اگر ھيچ وسيل ٔه نقليه ای ھم در
خيابان حق تقدم نمی آيد.ابتدا بعد از آنکه توقف کردم ،اجاز ٔه ادام ٔه
حرکت دارم.
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در يک ميدان وسايل نقليه ای که در حال حرکت در ميدان ھستند ،حق
تقدم عبور دارند .بخا طر ھمين در ورودی ميدان تابلوی رعايت حق
تقدم ديده ميشود.
من فقط اجاز ٔه حرکت بطرف سمت راست ميدان را دارم.به اين دليل
نبايد با دست عالمت بدھم.
وقتيکه می خواھم از ميدان خارج شوم ،بايد با دست راست عالمت
بدھم.
زمانيکه به سمت چپ می پيچم ،ميبايد ابتداء از سمت چپ به پشت نگاه
بکنم،که آيا وسيل ٔه نقليه ای می خواھد از من سبقت بگيرد .بعد با دست
بطرف چپ عالمت بدھم که وسايل نقلي ٔه پشت سر من متوجه شوند که
من بطرف سمت چپ می پيچم  .بعد بايد در وسط دو مسير قرار
بگيرم.
سپس وسايل نقليه ای که پشت سر من ھستند وبطرف مستقيم ادام ٔه
حرکت می خواھند بدھند ،ميتوانند از سمت راست من بگذرند.قبل از
آنکه به سمت چپ بپيچم ،ميبايد برای دومين بار از سمت چپ به پشت
نگاه بکنم.
من بايد مطمئن شوم که زمان پيچيدن به سمت چپ ھيچ وسيل ٔه نقليه ای
از من سبقت نگيرد.وسايل نقليه ای که ازمقابل به من نزديک می شوند
بايد به آنھا اجاز ٔه عبور بدھم ،قبل از آنکه به سمت چپ بپيچم.
زمانيکه به يک چراغ راھنمائی ميرسم ،بايد به رنگھای بعدی دقت کنم:
چراغ قرمز به معنی آن است که ،من بايد توقف کنم.
بعد از آن ھمزمان باچراغ قرمز  ،چراغ زرد ھم روشن ميشود که به
معنی آنست که بزودی ميتوانم حرکت کنم.
با چراغ سبز اجاز ٔه حرکت دارم.
بعد از چراغ سبز ،چراغ زرد به تنھايی روشن می شود .آن به اين
معنی است که بايد توقف کنم ،چونکه بزودی چراغ قرمز روشن خواھد
شد.
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اين مقررات راھنمايی و رانندگی برای دوچرخه سواران با ھمت گروھی از جوانان
 در رابطه باجمع آوری دوچرخه-  جامعه کليسای ايرل/ وابسطه به کليسا از پرومزورالی
 پروم تھيه شد و توسط- توسط آقای زانترز از ادار ٔه راھنمايی بيتبورگ- برای پناھندگان
اين نوشته ھا ادعای کامل.مترجمين حرفه ای به زبانھای مختلف مھاجرين ترجمه گرديد
بودن ندارند اما بعنوان يک راھنما ميتوانند برای پناھجويان در آلمان مخصوصا ً در
.مناطق روستايی يکمقدار سبب امنيت بيشتردر زمان عبور و مرور در خيابانھا گردند
 از ھم ٔه، جوانان وابسطه به کليسا از پرومزورالی برای ھمکاری از آقای زانترز
ھزين ٔه ترجمه و چاپ اين بروشور از.مترجمين وشبک ٔه خوش آمد گويی تشکر ميکند
.صندوق کمک به پناھندگان اسقف نشين ترير پرداخت ميشود
.اين بروشور را ميتوان از طريق آدرس اينترنت زير تھيه کرد
www.willkommens-netz.de
2015 تھيه شده در آگوست
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