
سالمة الناس، سالمة األماكن

سلسلة منع وقوع اجلرائم تقّدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
طريق

ى ال
عل

ف 
من العن

حلماية 
ا

دة للحياة.للحاالت غير الطارئة.لتقدمي معلومات عن اجلرائم. ميكن أن يكون ذلك بدون إعطاء اسمك. للحاالت الطارئة أو املهدّ

إن الطرق موجودة لكي نتشارك جميعاً في استخدامها. فسواٌء أكنت في طريقك إلى العمل أو في إجازة أو جملرّد 
الذهاب إلى احملالت التجارية، تشّكل طرقاتنا جزءاً حيوياً من القسم األكبر من حياتنا. بصفتك من مستخِدمي الطرق 

تقع عليك مسؤولية السياقة حسب قواعد الَسير وبطريقة آمنة جلميع مستخِدميها.

ميكن أن تؤدي أساليب السياقة السيئة أو التأخيرات أو مجرّد حركة املرور إلى متلمل السائقني وجلوئهم إلى تصرفات 
عدوانية مع أنك أو اآلخرين الذين على الطريق حتاولون الوصول إلى وجهات سفركم. وميكن أن يؤدي ذلك إلى حوادث أو 

إلى السياقة بطريقة عدوانية أو تخويفية أو حتى إلى صراع عنيف من جانب مستخِدمي الطريق.

فيما يلي بعض اخلطوات البسيطة التي ميكننا جميعاً اتخاذها للمساعدة على حماية أنفسنا من الصراع على 
الطرقات. 

 
احمِ نفسك للطريق 

■ دائماً خّطط وأعِط نفسك وقتاً كافياً للوصول إلى مقصدك. 	

■ تأّكد من أن سيارتك بحالة جيدة من حيث الصيانة وأن فيها كمية كافية من الوقود لسياقتها. 	

■  إّياك أن تسوق وأنت في حالة تعب ظاهر، بل أعِط نفسك قسطاً كافياً من الراحة قبل أية رحلة.	
ال تثق بنفسك إذا غلبك التعب.

احمِ اآلخرين الذين على الطريق 
■ إّياك أن تترك نفسك عرضة لالنشغال عن السياقة. دع هاتفك وشأنه عندما تكون في السيارة. ارفع يديك عنه.	

■ دائماً حاول أن تكون مؤّدباً وصبوراً، وابق ضمن حدود السرعة وسق بطريقة وقائية.	

■ ال تقم بالتصرّفات العدوانية وال تشّجع اآلخرين عليها. 	

احمِ نفسك على الطريق 
■ دائماً ابَق في سيارتك إذا تعرّض لك سائق آخر. ال تعتبر ما يحصل أنه موّجه لك شخصياً.	

■ إّياك أن تفرط في استخدام البوق، إذ أن الهدف هو استخدامه كجهاز تنبيه وليس بديالً للصراخ.	

■ دائماً أبلغ الشرطة عن السياقة اخلطرة أو السائقني العدوانيني.	

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au ملعرفة املزيد عن نصائح السالمة على الطرقات يُرجى تفّقد املوقع

https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF أو اتبع قيادة دوريات الَسير والطرق السريعة على الفايسبوك

 للمزيد من املعلومات عن منع اجلرائم 
www.police.nsw.gov.au تفّضل بزيارتنا في املوقع
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