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Սիրելի կալիֆորնիացի բարեկամներ,
Մենք վարորդական իրավունք ունեցող ավելի շատ վարորդներ ունենք եւ ավելի շատ
գրանցված ավտոմեքենա, քան որեւէ այլ նահանգ: Դա նշանակում է, որ Կալիֆորնիայում
վարորդների, հեծանվորդներ եւ հետիոտների խնդիրներն ավելի շատ են։ Բայց երբ
հետեւում ենք ճանապարհային երթեւեկության կանոններին եւ միշտ երթեւեկում ենք
անվտանգության նկատառումներով, շահում են բոլորը։
Ահա թե ինչու է Կալիֆորնիայի վարորդի ուղեցույցն այդքան կարեւոր։ Այս էջերում եւ
առցանց www.DMV.ca.gov կայքում կարող եք գտնել տեղեկատվություն եւ խորհուրդներ՝
մեր մեծ պետության ճանապարհներով անվտանգ երթեւեկելու։ Անկախ նրանից, թե դուք
երիտասարդ վարորդ եք, ով առաջին անգամ է ուսումնասիրում այս նյութը, թե ուղղակի
թարմացնում եք ձեր գիտելիքները տարիների վարորդական փորձից հետո, հույս ունեմ,
որ ուղեցույցը կլինի բովանդակալից, օգտակար եւ գործնական:
Այո, Կալիֆորնիայի ճանապարհային ցանցը ստեղծում է յուրահատուկ խնդիրներ,
այն ձգվում է ափից մինչեւ լեռներ եւ նրանց միջեւ ամենուր: Մինչ մենք, հավանաբար,
կհանդիպենք տարբեր խնդիրների նահանգով երթեւեկելիս, օրենքներ, թե ինչպես
հասնել նպատակակետին անվտանգ, չկան։
Ղեկին գտնվելիս եղեք զգույշ եւ երթեւեկելիս մի մոռացեք մի կողմ դնել Ձեր սմարթֆոնը:
Անկեղծորեն,
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2020Թ. ՆՈՐ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

Ուժի մեջ է 2020թ. հՈւնվարի 1-ից
SB 485 (Beall, Ch. 505, Stats. 2019)

Այս օրենքը չեղյալ է ճանաչում այն դրույթները, որոնք թույլ են տալիս կամ պահանջում են
դատարաններից կասեցնել, դադարեցնել վարորդական իրավունքը կամ սահմանափակել
այն կամ հանձնարարել տրանսպորտային միջոցների վարչությանը (DMV) կասեցնել
մարմնավաճառության կամ վանդալիզմի համար դատապարտված անձի, հրազենի
ապօրինի պահպանման կամ օգտագործման կամ ավտոմեքենայի շահագործման հետ
կապված վերահսկվող նյութերի տնօրինման, գնման, վաճառքի կամ տեղափոխման հետ
կապված իրավախախտումների համար անչափահաս դատապարտված անձի համար
վարորդական իրավունքի տրամադրումը: Օրենքը նաեւ արգելում է դատարաններին
կարգադրել DMV-ին կասեցնել վարորդական իրավունքի տրամադրումը, կասեցնել,
դադարեցնել կամ սահմանափակել մարդու իրավունքները որոշակի խախտումների
համար՝ անչափահասին վերահսկվող նյութերի կամ ալկոհոլի պահպանման կամ
օգտագործման համար դատապարտելու հիման վրա։

AB 2918 (Holden, Ch. 723, Stats. 2018)

Այս օրենքը DMV-ից պահանջում է Կալիֆորնիայի վարորդական ուղեցույցում
ներառել տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ժամանակ մարդու քաղաքացիական
իրավունքների մասին տեղեկություններ՝ ներառյալ ոստիկանության աշխատակցի
դեմ բողոք ներկայացնելու իրավունքը նախատեսված կարգով: Ստորեւ բերված
տեղեկատվությունը պատրաստել է Արդարադատության նախարարության
քաղաքացիական իրավունքների բաժինը՝ DMV-ի, Կալիֆորնիայի ճանապարհային
ոստիկանության, իրավական մարմինների աշխատակիցների եւ իրավապաշտպան
կազմակերպությունների ստանդարտների եւ վերապատրաստման հանձնաժողովի հետ
խորհրդակցման արդյունքում:

Ձեր իրավՈւնքները հարկադիր կանգնեցման ժամանակ
Եթե ոստիկանության աշխատակիցը թույլտվություն է խնդրում ինչ-որ բան անել, Դուք
իրավունք ունեք մերժել: Սակայն, եթե Դուք մերժեք, իսկ ոստիկանության աշխատակիցը
պնդի, որ իրենք, միևնույն է, պետք է անեն, Դուք իրավունք չունեք միջամտել նրանց
գործողություններին։ Օրինակ, ոստիկանության աշխատակիցը կարող է պահանջել
խուզարկել Ձեր ավտոմեքենան ամբողջությամբ կամ մասամբ։ Դուք իրավունք ունեք
մերժել այս պահանջը, սակայն ոստիկանության աշխատակիցը ամեն դեպքում կարող է
ունենալ օրինական լիազորություններ խուզարկելու Ձեր մեքենան որոշակի դեպքերում։
Եթե Դուք չեք ցանկանում, որ ոստիկանության աշխատակիցը խուզարկի Ձեր մեքենան,
Դուք պետք է հստակ ասեք, որ Դուք չեք տալիս Ձեր համաձայնությունը, սակայն Դուք
իրավունք չունեք դիմադրելու կամ խոչընդոտելու ոստիկանության աշխատակցի
գործողություններին, եթե նրանք ամեն դեպքում խուզարկում են Ձեր մեքենան:
Կանգնեցված ավտոմեքենայի վարորդը, երբ նրան կանգնեցնում են իրավապահ
մարմինները, պետք է ներկայացնի վարորդական վկայականը, ապահովագրության
և ավտոմեքենայի գրանցման վկայականները: Եթե վարորդը չներկայացնի
այդ փաստաթղթերը, ոստիկանության աշխատակիցները կարող են անցկացնել
սահմանափակ խուզարկում։ Ոստիկանության աշխատակիցը կարող է նաև պահանջել
ուղևորների անունները կամ ինքնության հաստատում: Ուղեւորները կարող են մերժել
այս պահանջը, սակայն որոշ դեպքերում հնարավոր է ուղեւորների ներկայանալու
անհրաժեշտությունը հարկ լինի: Եթե ուղևորները չեն ցանկանում ներկայացնել իրենց
անձը հաստատող փաստաթղթերը, նրանք պետք է հստակ հայտարարեն այդ մասին։
Ուղևորները տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու ժամանակ չպետք է խոչընդոտեն
ոստիկանության աշխատակցի պարտականություններին, իսկ եթե ոստիկանության
աշխատակիցը պահանջում է անձի հաստատում, ուղևորները չպետք է խոչընդոտեն
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ոստիկանության աշխատակցի գործողություններին: Տրանսպորտային միջոցը
կանգնեցնելու ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցը օրինական հիմունքներով
կարող է պահանջել վարորդից եւ բոլոր ուղեւորներից դուրս գալ կամ մնալ մեքենայում․
եթե Ձեզ ասում են դուրս գալ մեքենայից կամ մնալ ներսում, դուք պետք է ենթարկվեք:
Կալիֆորնիայում միայն դաշնային իրավապահ մարմինները կարող են հարցնել
Ձեր ներգաղթի կարգավիճակի մասին։ Կալիֆորնիայի օրենքն արգելում է նահանգի
ոստիկանության եւ տեղական իշխանությունների աշխատակիցներին վարորդներին կամ
ուղեւորներին հարցնել նրանց ներգաղթի կարգավիճակի մասին: Եթե Կալիֆորնիայի
իրավապահները Ձեզ հարցնեն Ձեր ներգաղթի կարգավիճակի մասին, Դուք կարող եք
հրաժարվել պատասխանելուց:
Ընդհանուր առմամբ, առաջին փոփոխությունը պաշտպանում վարորդների եւ
ուղեւորների իրավունքը ձայնագրել ոստիկանության հետ փոխհարաբերությունները
հասարակական վայրերում։ Եթե ձայնագրում եք, Դուք պետք է անմիջապես պարզաբանեք
դա։ Դուք իրավունք չունեք խոչընդոտելու ոստիկանության աշխատակցի օրինական
պարտականություններին հարկադիր կանգնեցման ժամանակ, եւ Դուք չպետք է մուտք
գործեք թաքնված տարածքներ վերցնելու ձայնագրող սարքը առանց ոստիկանության
աշխատակցի թույլտվության: Եթե Ձեր ձայնագրման գործողությունը չի խանգարում
ոստիկանության աշխատակցին օրինական կերպով կատարել իր աշխատանքը,
ոստիկանության աշխատակիցը չի կարող առգրավել Ձեր ձայնագրող սարքը, ջնջել
ձայնագրությունը կամ ոչնչացնել սարքը միայն այն պատճառով, որ Դուք օգտագործում եք
այն ձայնագրելու համար: Ընդհանուր առմամբ, Դուք նաեւ իրավունք ունեք մերժել բջջային
հեռախոսը արգելափակումից հանելու կամ դրա գաղտնաբառը տրամադրելու պահանջը,
թեեւ որոշ դեպքերում, օրինակ, եթե Դուք գտնվում եք պայմանական-վաղաժամկետ
ազատման մեջ, հավանաբար, հարկադրված կլինեք ընդունել պահանջը։ Վերջապես, ոչ
մի պետական ծառայող չի կարող վրեժխնդիր լինել Ձեզ միայն այն բանի համար, որ Դուք
ինչ-որ բան եք ձայնագրել հրապարակավ։
Նույնիսկ եթե կարծում եք, որ Ձեր իրավունքները խախտել են, Դուք չպետք է
ֆիզիկական դիմադրություն ցույց տաք կամ բռնության ենթարկեք ոստիկանության
աշխատակցին։ Եթե ոստիկանության աշխատակցի արարքը Ձեր կարծիքով
խախտում է Ձեր իրավունքները, Դուք կարող եք արտահայտել Ձեր առարկությունը,
բայց չպետք է ֆիզիկապես դիմադրեք: Տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու
ժամանակ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի անվտանգ լինել. Ձեր եւ ոստիկանության
աշխատակցի անվտանգությունը կարող է վտանգվել, եթե իրավիճակը սրվի ֆիզիկական
դիմադրությամբ կամ բռնությամբ:
Հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն բողոք ներկայացնել
ոստիկանության կամ իրավապահ մարմնի ցանկացած աշխատակցի դեմ, եւ պետական
ոչ մի ծառայող իրավունք չունի դրա համար վրեժխնդիր լինելու: Դուք կարող եք բողոք
ներկայացնել ցանկացած հաստատություն, որտեղ աշխատում է ոստիկանության
աշխատակիցը՝ լինի դա պետական գործադիր ծառայություն, ոստիկանության
բաժին կամ ցանկացած այլ իրավապահ հաստատություն։ Դուք իրավունք ունեք
լինել ազատ խտրականությունից՝ ըստ Ձեր փաստացի կամ ենթադրյալ ռասայական
պատկանելության, սեռի, մաշկի գույնի, էթնիկական պատկանելության, ազգային
ծագման, տարիքի, կրոնի, գենդերային պատկանելիության կամ ինքնարտահայտման
ձևի, սեռական կողմնորոշման, մտավոր կամ ֆիզիկական անլիարժեքության,
առողջական վիճակի կամ քաղաքացիության։ Դուք նաև ունեք այլ իրավունքներ, որոնք
երաշխավորված են Միացյալ Նահանգների և Կալիֆորնիայի սահմանադրություններով,
ինչպես նաև Կալիֆորնիայի և դաշնային օրենքներով։ Երբ Դուք բողոք եք ներկայացնում,
աշխատակցին վարձող գործակալությունը պետք է քննի բողոքը։ Կալիֆորնիայի
իրավապահ մարմինների կոնտակտային տեղեկատվության հղումները կարելի է գտնել
հետևյալ հասցեով՝ https://post.ca.gov/le-agencies.
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ DMV-Ի ՄԱՍԻՆ
Տեղական գրասենյակի աշխաՏանքի ժամերը
Երկուշաբթի

8:00-ից մինչև 17:00

Երեքշաբթի

8:00-ից մինչև 17:00

Չորեքշաբթի

9:00-ից մինչև 17:00

Հինգշաբթի

8:00-ից մինչև 17:00

Ուրբաթ

8:00-ից մինչև 17:00

Շաբաթ

Փակ է

Կիրակի

Փակ է

Որոշ տեղական բաժանմունքներ կարող են ունենալ երկարացված ժամեր և բաց լինել
շաբաթ օրերին, իսկ մի քանիսը տրամադրում են միայն վարորդական իրավունքի
վկայականի կամ նույնականացման քարտի տրման կամ տրանսպորտային միջոցների
գրանցման ծառայություններ: Շաբաթ օրը «ղեկի մոտ» մեքենավարման քննություններ
չեն անցկացվում: Պարզելու համար՝ արդյոք ձեր տեղական բաժանմունքն ունի
երկարացված ժամեր, կամ տեղական բաժանմունքի տեղը գտնելու և ծառայությունների
տարբերակներին տեղեկանալու համար այցելեք www.dmv.ca.gov կամ զանգահարեք
1-800-777-0133:
Մտեք համացանց www.dmv.ca.gov հասցեով, որպեսզի՝
• պարզեք տեղական գրասենյակների հասցեները, աշխատանքի ժամերը, մեքենայով
այցելելու ցուցումները, հեռախոսահամարները և վճարման ընդունելի եղանակները.
• պայմանավորվեք տեղական գրասենյակ այցելելու կամ մեքենավարման քննություն
հանձնելու վերաբերյալ (բացի առևտրային մեքենաների վարման քննությունից).
• լրացնեք վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի
էլեկտրոնային դիմումի ձևը (Electronic Driver License & ID Card Application, eDL 44).
• փոխեք DMV-ի մատյաններում գրանցված ձեր հասցեն.
• պատվիրեք անհատականացված համարանիշներ.
• ստանաք վարորդական իրավունքի վկայականի և նույնականացման քարտի
տվյալներ.
• տեղեկություններ ստանաք փոխադրամիջոցների և նավերի գրանցման վերաբերյալ.
• համացանցից ձեռք բերեք ներբեռնելի ձևաթղթեր.
• ծանոթանաք հրապարակումներին` ձեռնարկներին, գրքույկներին և քննական
հարցերի օրինակներին.
• ստանաք տարեց վարորդներին վերաբերող տեղեկություններ.
• ստանաք անչափահաս վարորդներին վերաբերող տեղեկություններ.
• տեսնեք ինտերնետային հղումներ դեպի այլ նահանգային և դաշնային
գործակալությունների կայքէջերը.
• նորացնեք ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը կամ տրանսպորտային միջոցի
գրանցման վկայականը:
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Սովորական աշխատանքային ժամերին զանգահարեք 1-800-777-0133
հեռախոսահամարով, որպեսզի՝
• ձեռք բերեք կամ խնդրեք վարորդական իրավունքի վկայականի և տրանսպորտային
միջոցի գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ, ձևաթղթեր և հրատարակություններ.
• պարզեք գրասենյակների հասցեները և աշխատանքի ժամերը.
• պայմանավորվեք մեքենավարման քննություն հանձնելու մասին.
• խոսեք DMV-ի ներկայացուցչի հետ կամ նրան խնդրեք հետ զանգել:
Օրական 24 ժամ և շաբաթական 7 օր տրամադրվող ավտոմատացված ծառայությունից
օգտվելու համար զանգահարեք 1-800-777-0133 հեռախոսահամարով, որպեսզի՝
• վճարման ծանուցագրի վրա նշված նորացման տարբերիչ համարի (renewal identification
number, RIN) միջոցով նորացնեք ձեր տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականը:
Կարող եք վճարել վարկային քարտով կամ էլեկտրոնային չեկով.
• պայմանավորվեք տեղական գրասենյակ այցելելու մասին: Պարտադիր ունեցեք Ձեր
վարորդական իրավունքի վկայականը կամ նույնականացման քարտի համարը,
տրանսպորտային միջոցի համարանիշը և (կամ) տրանսպորտային միջոցի
նույնականացման համարը (vehicle identification number, VIN):
Խուլ կամ թույլ լսողություն կամ խոսքի խանգարում ունեցող անձինք կարող են
զանգահարել անվճար 1-800-368-4327 հեռախոսահամարով, որպեսզի ստանան
DMV-ի ծառայությունների հետ կապված աջակցություն: Այս համարով ստացվում և
պատասխանվում են միայն այլ հեռատիպից մեքենագրված հաղորդագրությունները:

Ուր գրել
Եթե դիտողություններ կամ առաջարկություններ ունեք այս հրատարակության վերաբերյալ,
խնդրում ենք ուղարկել հետևյալ հասցեով՝

Department of Motor Vehicles
Customer Communications Section, MS H165
PO Box 932345
Sacramento, CA 94232-3450
© Copyright, Department of Motor Vehicles 2020
Բոլոր իրավունքները պահպանված են
Այս աշխատանքը պաշտպանված է ԱՄՆ «Հեղինակային իրավունքի մասին» օրենքով: Այս
աշխատանքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է DMV-ին: Հեղինակային իրավունքի
մասին օրենքն արգելում է՝ (1) հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության
վերարտադրությունը, (2) հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության
պատճենների տարածումը, (3) ածանցյալ ստեղծագործությունների պատրաստումը հեղինակային
իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության հիման վրա, (4) հեղինակային իրավունքով
պաշտպանված ստեղծագործության հրապարակային ցուցադրությունը կամ (5) հեղինակային
իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության հրապարակային կատարումը: Սույն
հրատարակության բոլոր մասերի կամ որևէ մասի պատճենները ստեղծելու թույլտվության վերաբերյալ
բոլոր հարցումներով դիմել հետևյալ հասցեով`

Department of Motor Vehicles
Legal Office, MS C128
PO Box 932382
Sacramento, CA 94232-3820
Հովանավորչական գովազդ տեղադրելն օգնումէ հատուցել սույն հրատարակության
ծախսերը: DMV-ն չի գովազդում կամ երաշխավորում գովազդող հովանավորների
տրամադրած արտադրանքներն ու ծառայությունները, սակայն շնորհակալ է
իրենց նշանակալի ներդրումների համար:
Եթե ցանկանում եք գովազդ տեղադրել այս հրատարակության մեջ, խնդրում ենք
զանգահարել Հրատարակչական գործունեության և գովազդման նահանգային
դեպարտամենտի (Office of State Publishing Advertising Department) գրասենյակ
1-866-824-0603 հեռախոսահամարով:
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Նախաատրաստվեք
REALID.dmv.ca.gov կայքում
REAL ID -ի համար հայտ ներկայացրեք
Բերեք հետեւյալ փաստաթղթերը գրասենյակ՝

1

Անձը հաստատող փաստաթուղթ / ծննդյան վկայական
(օրինակ՝ Բնօրինակ կամ վավերացված ծննդյան վկայական,
ԱՄՆ անձնագիր)

2

Սոցիալական ապահովության համարը
(օրինակ՝ Սոցիալական ապահովության քարտ, W-2, որը ցուցադրում
է ամբողջ SSN-ը)

3

Բնակության փաստաթուղթ Կալիֆորնիայում - 2 տարբեր փաստաթուղթ
(օրինակ՝ Կոմունալ ծառայությունների կամ բջջային հեռախոսի հաշիվ,
քաղվածք բանկային հաշվից, վարձակալության պայմանագիր)
Եթե անձը հաստատող փաստաթղթի անունը տարբերվում է ձեր ընթացիկ
իրավաբանական անունից, անհրաժեշտ է (են) անունը փոխելու մասին
փաստաթուղթ (փաստաթղթեր):

ՊԼԱՆԱՎՈՐԵՔ ՆԱԽԱՊԵ՛Ս
- Լրացրեք առցանց վարորդական իրավունքը/
նույնականացման քարտի հայտը
-Օգտագործեք REAL ID-ի ինտերակտիվ
ստուգաթերթը՝ դիմումի փաստաթղթերը
հավաքելու համար
-Դիտեք REAL ID կիրառման ուղեցույց
տեսանյութը
(Կատարեք համապատասխան վճարումները)։

ԱՄՆ -ի սահմաններում թռիչքների
եւ պահպանվող դաշնային
օբյեկտների մուտքի համար
ID-ի վերաբերյալ նոր դաշնային
պահանջները ուժի մեջ են մտնում
2021 թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից։
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Սույն ձեռնարկը ներկայացնում է «Կալիֆոռնիայի տրանսպորտային օրենսգրքում»
(California Vehicle Code, CVC) համառոտ շարադրված օրենքների և կանոնակարգերի
ամփոփումը: Ավտոտրանսպորտի դեպարտամենտը (Department of Motor Vehicles,
DMV), իրավապահ մարմինները և դատարանները խստորեն հետևում են CVC տառին
ու ոգուն: Կարող եք CVC-ն դիտել leginfo.legislature.ca.gov կայքում կամ CVC գրքի
օրինակ գնել DMV-ի ցանկացած տեղական գրասենյակում: CVC-ի և DMV-ի վճարների
մասին տեղեկատվությունն առկա է www.dmv.ca.gov կայքում: Կալիֆոռնիայի վարորդի
ձեռնարկում (California Driver Handbook) նշված վճարները կարող են փոփոխվել:
Սույն ձեռնարկը գլխավորապես վերաբերում է հիմնական C կարգի վարորդական
իրավունքի վկայականին: Վարորդական իրավունքի վկայականների և փոխադրագրերի
այլ տեսակների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տես Կալիֆոռնիա
նահանգի DMV-ի զանազան այլ ձեռնարկներ՝ «Կալիֆոռնիայի առևտրային վարորդի
ձեռնարկ» (California Commercial Driver Handbook), «Զբոսաշրջային ավտոմեքենաների և
կցասայլակների ձեռնարկ» (Recreational Vehicles and Trailers Handbook), «Շտապ օգնության
վարորդի ձեռնարկ» (Ambulance Driver Handbook), «Կալիֆոռնիայի ծնող-անչափահաս
ուսուցողական ուղեցույց» (California Parent-Teen Training Guide) և «Կալիֆոռնիայի
մոտոցիկլետի ձեռնարկ» (California Motorcycle Handbook):

DMV-ի գործառույթն ու տեսլականը

DMV-ն նահանգային մակարդակի պետական գործակալություն է, որի երկու
հիմնական գործառույթներն են՝ արտոնագրել Կալիֆոռնիա նահանգի վարորդներին
և տրանսպորտային միջոցներ գրանցել նահանգի տարածքում: Սակայն DMV-ն
իրականացնում ու վերահսկում է նաև շատ այլ գործառույթներ:
DMV-ի տեսլականն է՝ վստահելի առաջնորդ լինել նորարարական ծառայությունների
մատուցման ոլորտում: Այս տեսլականը հիմնված է DMV-ի առաքելության վրա՝
հպարտորեն ծառայել հանրությանը՝ վկայականներ տալով վարորդներին, գրանցելով
տրանսպորտային միջոցները, տրամադրելով ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր
և կանոնակարգելով ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառը:

անձի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություններ
Կալիֆոռնիայի բոլոր վարորդական իրավունքի վկայականների կամ
նույնականացման քարտերի վրա նշված տեղեկությունների արժանահավատությունը,
ամբողջականությունը և գաղտնիությունը առաջնահերթ նշանակություն ունեն
կառավարության բոլոր մակարդակների, մասնավոր հատվածի և հասարակության
համար:
Շատ կարևոր է, որ այս փաստաթղթերը լինեն լիովին վավերական և ճշգրիտ:
Կալիֆոռնիայի օրենսդրությունը պահանջում է, որ Կալիֆոռնիա նահանգի սկզբնական
վարորդական իրավունքի վկայական կամ նույնականացման քարտ կամ REAL ID-ին
համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայական կամ նույնականացման
քարտ ստանալու համար դիմող բոլոր հաճախորդները ներկայացնեն անձը հաստատող
փաստաթուղթ, սոցիալական ապահովության քարտ և, իրավունակ լինելու դեպքում,
Կալիֆոռնիա նահանգում մշտաբնակության 2 փաստաթուղթ: Վարորդական իրավունքի
վկայականի կամ նույնականացման քարտի վրա կնշվի ձեր իսկական լրիվ անունը,
ինչպես նշված է ձեր անձը հաստատող փաստաթղթում:

–1–
DL 600 A R2-2020 resave.indd 1

10/16/2020 3:50:04 PM

Հիմնական տեղեկություններ
Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի վկայականը ցույց է տալիս, որ նահանգը ձեզ
թույլատրել է մեքենա վարել ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին: Դուք կարող
եք վարորդական իրավունք ստանալու համար դիմել DMV-ի տեղական գրասենյակների
մեծ մասում (տե՛ս էջ viii): Երբ լրացնեք ձեր դիմումը վարորդական իրավունքի վկայականի
համար, վճարեք դիմումի համար սահմանված տուրքը, անցնեք գիտելիքների
բոլոր անհրաժեշտ ստուգումները, ցույց տաք, որ ձեր ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան
վիճակը բավարար է, և ցուցադրեք անվտանգ մեքենավարման ձեր կարողությունը,
կարող է վկայական տրվել և փոստով ուղարկվել ձեզ: Եթե որևէ հիվանդություն կամ
հաշմանդամություն ունեք, ապա DMV-ն կարող է պահանջել մեքենավարման քննություն
հանձնել: Հնարավոր է նաև, որ պահանջվի համապատասխան տեղեկանք բժշկից՝ ձեր
ներկա առողջական վիճակի մասին:
Կալիֆոռնիայում ժամկետանց վարորդական իրավունքի վկայականով մեքենա
վարելը զանցանք է համարվում: Այդպես վարվելու դեպքում ձեզ կարող են դատական
պատասխանատվության ենթարկել, ձեր տրանսպորտային միջոցը կարող է
բռնագրավվել, և դուք կարող եք կանգնել դատարանի առաջ:

ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅԻ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ո՞վ պետք է ունենա վարորդական իրավունքի վկայական:
Կալիֆոռնիայի բնակիչները
Կալիֆոռնիայի բնակիչները, ովքեր մեքենա են վարում ընդհանուր օգտագործման
ավտոմայրուղիների վրա կամ օգտվում են հանրամատչելի կայանատեղերից,
պարտավոր են ունենալ Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի վկայական, բացի
այն անձանցից, ովքեր`
• ԱՄՆ-ի կառավարության պաշտոնյա կամ աշխատակից են և շահագործում են
ԱՄՆ-ի կառավարությանը պատկանող կամ կառավարության վերահսկողության
տակ գտնվող և դաշնային նպատակներին ծառայող տրանսպորտային միջոց՝
բացառությամբ առևտրային փոխադրամիջոցների շահագործման դեպքերի.
• վարում կամ շահագործում են ավտոմայրուղներում շահագործման կամ
տեղափոխման համար չնախատեսված գյուղատնտեսական գործիքներ և մեքենաներ.
• ավտոմայրուղին հատելու համար վարում կամ շահագործում են ավտոմայրուղիների
համար չնախատեսված տրանսպորտային միջոց:

Կալիֆոռնիայի բնակիչ հանդիսացող զինծառայողները (ԱՄՆ Զինված ուժեր)
Եթե դուք գտնվում եք նահանգից դուրս` զինծառայության մեջ, և ունեք Կալիֆոռնիայի
վարորդական իրավունքի գործող վկայական, ապա ձեր և ձեր ամուսնու Կալիֆոռնիա
նահանգի վարորդական իրավունքի վկայականն ուժի մեջ կլինի Կալիֆոռնիայից
բացակայելու ամբողջ ժամանակահատվածում ու ևս 30 օր զորացրումից հետո, եթե
դուք պատվով զորացրվել եք Կալիֆոռնիայից դուրս: Այդ 30 օրվա ընթացքում ձեզ
մոտ պահեք ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը և զորացրման կամ արձակման
փաստաթղթերը (CVC §12817):
Զանգահարեք 1-800-777-0133 համարով՝ «Զինված ուժերում ծառայող անձանց համար
վկայականի երկարաձգման» (Extension of License for Person in Armed Forces, DL 236)
քարտ ստանալու համար, որը երկարաձգում է Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի
վկայականի գործողության ժամկետը:
ծանոթություն. Ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը վավերական չէ, եթե այն
կասեցվել է, չեղյալ է հայտարարվել կամ հետ է կանչվել:
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Կալիֆոռնիայում տեղաբաշխված ոչ մշտաբնակ զինծառայողները
Եթե դուք 18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի եք, լրացուցիչ տեղեկությունների
համար ծանոթացեք այս ձեռնարկի «Կալիֆոռնիայի բնակիչները» և «Կալիֆոռնիա
այցելող չափահասները» բաժիններին: Զինծառայությամբ պայմանավորված
երկարաձգման ենթակա վկայական ունեցողները պետք է կրեն իրենց հայրենի
նահանգից ստացված փաստաթղթերը, որպեսզի տեղական իրավապահ մարմինները
կարողանան պարզել նրանց կարգավիճակը:

Կալիֆոռնիայի նոր բնակիչները
Երբ դուք դառնում եք Կալիֆոռնիայի բնակիչ և ցանկանում եք մեքենա վարել
Կալիֆոռնիայում, պետք է 10 օրվաընթացքում դիմեք Կալիֆոռնիայի վարորդական
իրավունքի վկայական ստանալու համար: Բնակության փաստը հաստատվում է
տարբեր կերպ, ներառյալ հետևյալը՝
• Կալիֆոռնիայի ընտրություններում քվեարկելու համար գրանցված լինելը.
• Կալիֆոռնիայի որևէ քոլեջում կամ համալսարանում կրթության արտոնավճար
վճարելը.
• տան սեփականատիրոջ գույքահարկից ազատման համար գրանցվելը.
• ցանկացած այլ արտոնություն կամ նպաստ ստանալը, որոնք սովորաբար չեն տրվում
ոչ մշտաբնակներին:

Կալիֆոռնիա այցելող չափահասները
Իրենց հայրենի նահանգից կամ երկրից ստացած վավերական վարորդական իրավունքի
վկայական ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի այցելուները կարող են առանց
Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի վկայականի մեքենա վարել Կալիֆոռնիայում
այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց հայրենի նահանգից կամ երկրից ստացած
վարորդական իրավունքի վկայականն ուժի մեջ է:

Տարեց վարորդի անվտանգությունը
DMV-ն ձեռնարկ ունի հատուկ տարեց վարորդների համար: Այցելեք www.dmv.ca.gov
կայքը, որպեսզի դիտեք կամ ներբեռնեք «Անվտանգ մեքենավարման ձեռնարկ
տարեց անձանց համար» (Senior Guide for Safe Driving, DL 625) գրքույկը, զանգահարեք
1-800-777-0133 համարով՝ խնդրելու, որ այդ գրքույկի մի օրինակ ուղարկվի փոստով,
այցելեք DMV-ի ձեր տեղական բաժանմունք կամ դիմեք «Տարեց վարորդների օմբուդսմեն»
ծրագրի (Senior Driver Ombudsman Program) տարածքային ներկայացուցիչներին՝
Լոս Անջելես և Կենտրոնական ափի շրջաններ
(310) 615-3552
Սակրամենտոյի և Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի շրջաններ
(916) 657-6464
Օրինջի և Սան Դիեգոյի շրջաններ
(714) 705-1588
Սան Ֆրանցիսկոյի, Օքլենդի և Ծովախորշի տարածքներ
(510) 563-8998
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ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՍՏԱՑՈՒՄ
Երբ դիմում եք Կալիֆոռնիա նահանգի սկզբնական վարորդական իրավունքի
վկայական ստանալու համար, պետք է ներկայացնեք ձեր անձը և ծննդյան թվականը,
մշտաբնակությունը հաստատող ընդունելի փաստաթղթեր և տրամադրեք սոցիալական
ապահովության քարտի համարը (Social Security Number, SSN), եթե այդ քարտից օգտվելու
իրավունք ունեք: Երբ փաստաթուղթ է պահանջվում (բացի մշտաբնակությունը
հաստատող փաստաթղթերից), ապահովեք հետևյալ պահանջների կատարումը.
• տրամադրեք վավերացված պատճեն կամ ժամկետի մեջ գտնվող բնօրինակ
փաստաթուղթ.
• տրամադրեք խորը կնիք կամ բնօրինակ դրոշմակնիք պարունակող փաստաթուղթ,
եթե կիրառելի է.
• մի տրամադրեք լուսապատճեն: Լուսապատճենն ընդունելի է մշտաբնակության
փաստաթղթերի համար.
• մի ներկայացրեք ինքնուրույն լամինացված քարտեր կամ փաստաթղթեր:
Այնուամենայնիվ, DMV-ն կարող է ընդունել սոցիալական ապահովության
լամինացված կամ մետաղական քարտեր:
Եթե ներկայացնեք անձը հաստատող սահմանափակ ժամկետով փաստաթուղթ, ձեր
վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի գործողության
ժամկետը կարող է ավարտվել անձը հաստատող փաստաթղթի հետ նույն օրը: Եթե
փաստաթղթում նշված անունը տարբերվում է վարորդական իրավունքի վկայական
կամ նույնականացման քարտ ստանալու դիմումի մեջ նշված անունից, ապա
հարկավոր է ներկայացնել նաև ձեր իսկական լրիվ անունը հաստատող որևէ ընդունելի
փաստաթուղթ: Ձեզանից կվերցվեն նաև ձեր մատնահետքը, ստորագրությունը և
լուսանկարը (տե՛ս «Ինչ է պահանջվում հիմնական C կարգի վարորդական իրավունքի
վկայականի համար դիմելիս» բաժինը 6-րդ էջում): Վարորդական իրավունքի
վկայականի կամ նույնականացման քարտի հետ կապված ցանկացած այլ գործարքի
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ լուսանկարով:
• Անձը հաստատող ընդունելի փաստաթղթերի օրինակներ են՝ ԱՄՆ ծննդյան
վկայականը, ԱՄՆ անձնագիրը, ԱՄՆ Զինված ուժերի ինքնության քարտերը,
հպատակագրման վկայականը, մշտական բնակչի քարտը, ինչպես նաև օտարերկրյա
անձնագիրը` վավերական I-94-ի հետ միասին: I-94-ի գործողության ավարտի
ժամկետը պետք է լինի 2 ամսից ավելի՝ տեղական գրասենյակ կատարած ձեր այցի
ամսաթվից հաշված:
• Իսկական լրիվ անունը հաստատող փաստաթղթերի օրինակները ներառում են`
որդեգրման փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են որդեգրումից հետո ձեզ տրված
պաշտոնական անունը. անվանափոխության փաստաթղթերը, որոնք պարունակում
են ձեր պաշտոնական անունը անվանափոխությունից առաջ և հետո. ամուսնության
վկայականը. քաղաքացիական զուգընկերության կազմումը հաստատող
վկայականը կամ գրանցման փաստաթուղթը կամ դատարանի որոշմամբ տրված
ամուսնալուծության վկայականը, որը պարունակում է ձեր պաշտոնական անունը:
• Մշտաբնակության վերաբերյալ ընդունելի փաստաթղթերի օրինակներ են՝ տան
կենցաղսպասարկման հաշիվը (ներառյալ բջջային հեռախոսինը), ապահովագրական
փաստաթղթերը, Կալիֆոռնիա նահանգի տրանսպորտային միջոցի կամ նավի
տիրապետման իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը կամ գրանցումը, կամ
ֆինանսական հաստատության փաստաթուղթը: Ծնողը, օրինական խնամակալը կամ
երեխան կարող է օգտագործել ծննդյան վկայական, իսկ ամուսինը կամ գրանցված
քաղաքացիական զուգընկերը կարող է օգտագործել ամուսնության վկայական
կամ քաղաքացիական զուգընկերոջ գրանցման վկայական, որպեսզի հաստատի
իր կապն այն անհատի հետ, ում հասցեով տրված է ընդունելի մշտաբնակության
փաստաթղթերը: Ընդունելի փաստաթղթերի լրիվ ցանկը հասանելի է www.dmv.ca.gov
կայքում:
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REAL ID Act
Ինչպես է REAL ID Act-ն ազդում կալիֆոռնիացիների վրա
2021 թ. հոկտեմբերի 1-ից սկսած՝ դաշնային կառավարությունը
պահանջելու է, որպեսզի վարորդական իրավունքի վկայականը
կամ նույնականացման քարտը լինի REAL ID օրենքին
համապատասխան, եթե ցանկանում եք այն որպես ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ
օգտագործել ներքին չվերթեր իրականացնող ինքնաթիռ նստելու կամ ռազմական բազաներ
կամ դաշնային հաստատությունների մեծ մասը մուտք գործելու համար:
Եթե ունեք ԱՄՆ անձնագիր, անձնագրային քարտ կամ զինգրքույկ կամ Տրանսպորտային
անվտանգության վարչության (Transportation Security Administration, TSA) կողմից
հաստատված նույնականացման քարտ, այդ փաստաթղթերը դեռ կընդունվեն
ինքնաթիռ նստելու համար: 2005 թվի դաշն ային REAL ID Act-ն ընդունվել էր 9/11-ի
իրադարձություններին ի պատասխան: REAL ID Act-ի մասին ավելին իմանալու համար
այցելեք Ներքին անվտանգության նախարարության (Department of Homeland Security) կայքը
dhs.gov հասցեով:

REAL ID հարկավո՞ր է ինձ:
REAL ID-ին համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայականի կամ
նույնականացման քարտի ընտրությունը կամավոր է:
Եթե ունեք ԱՄՆ անձնագիր կամ անձնագրային քարտ, զինգրքույկ կամ դաշնային
մարմինների կողմից հաստատված այլ նույնականացնող փաստաթուղթ, ապա կարող
եք դա օգտագործել որպես ձեր ինքնություն հաստատող փաստաթուղթ՝ ցանկացած
ժամանակ ամբողջ երկրով մեկ օդանավակայաններում TSA անցակետն անցնելու
և ուժեղացված պահպանության ռեժիմով դաշնային շինություն կամ ռազմական
հաստատություն այցելելու համար:
Եթե գիտեք, որ ներքին չվերթ իրականացնող ինքնաթիռ չեք նստելու կամ չեք այցելելու
ուժեղացված պահպանության ռեժիմով դաշնային հաստատություն կամ ռազմական
բազա, ապա REAL ID-ին համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայական
կամ նույնականացման քարտ հարկավոր չէ:
REAL ID-ին համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայականի կամ
նույնականացման քարտի կարիք չկա հետևյալ նպատակների դեպքում՝
• մեքենա վարել.
• քվեարկել.
• դիմել դաշնային նպաստների համար կամ ստանալ այդ նպաստները (Վետերանների
գործերի դեպարտամենտ (Veterans Affairs), Սոցիալական ապահովության վարչություն
(Social Security Administration, SSA) և այլն).
• մուտք գործել դաշնային հաստատություն, որն ինքնությունը հաստատող
փաստաթուղթ չի պահանջում (օրինակ՝ փոստատուն).
• այցելել հիվանդանոց կամ ստանալ կյանքի փրկության համար անհրաժեշտ
ծառայություններ:

Ինչպե՞ս պատրաստվեմ REAL ID քարտի համար դիմելուն:
Որպեսզի դիմեք REAL ID քարտի համար, պետք է անեք հետևյալը՝
• ներկայացնեք անձը հաստատող փաստաթուղթ.
• ներկայացնեք Կալիֆոռնիա նահանգում մշտաբնակության 2 փաստաթուղթ.
• ներկայացնեք ձեր սոցիալական ապահովությունը հաստատող փաստաթուղթ, եթե
իրավունակ եք:
— Ծանոթություն. Կարող եք փոխարինող սոցիալական ապահովության քարտ
պահանջել առցանց՝ այցելելով www.ssa.gov:
Ծ անոթություն . REAL ID-ին համապատասխանող ընդունելի փաստաթղթերի
ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք DMV-ի կայքը:
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Ամուսնացե՞լ եք, ամուսնալուծվե՞լ եք կամ փոխե՞լ եք անունը:
Գուցե անհրաժեշտ լինի ներկայացնել անվանափոխության փաստաթուղթ:
Կարող է պահանջվել անվանափոխության փաստաթուղթ (փաստաթղթեր),
օրինակ՝ ամուսնության թույլտվության փաստաթուղթ, որպեսզի REAL ID-ին
համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայական կամ նույնականացման
քարտ տրվի ձեր իսկական լրիվ անունով: Եթե ձեր անձը հաստատող փաստաթղթում
նշված անունը տարբերվում է դիմումի մեջ նշված անունից, ապա պետք է ներկայացնեք
ձեր իսկական լրիվ անունը հաստատող փաստաթուղթ: Օրինակ՝
• որդեգրման փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են որդեգրման արդյունքում ձեզ
տրված պաշտոնական անունները.
• անվանափոխության փաստաթուղթ, որը պարունակում է պաշտոնապես
գրանցված անունը անվանափոխությունից առաջ և հետո.
• ամուսնության վկայական.
• քաղաքացիական զուգընկերության կազմավորումը հաստատող վկայական,
հայտարարություն կամ գրանցման փաստաթուղթ.
• դատարանի որոշմամբ տրված ամուսնալուծության կամ քաղաքացիական
զուգընկերության լուծարման վկայական, որը պարունակում է ձեր պաշտոնական
անունը:

Ինչ է պահանջվում հԻմնական C կարգԻ վարորդական ԻրավունքԻ
վկայականԻ համար դԻմելԻս
C կարգի վարորդական իրավունքի վկայականի համար դիմելիս հարկավոր է՝
• ներկայացնել լրացված և ստորագրված «Վարորդական իրավունքի վկայականի և
նույնականացման քարտի դիմում» (DL 44/eDL 44) ձևը: Կարելի է eDL44 ձևը կանխավ
լրացնել առցանց: Այդ դիմումը ստորագրելով` դուք համաձայնվում եք քիմիական
թեստ հանձնել ձեր արյան մեջ ալկոհոլի կամ թմրանյութերի պարունակությունը
պարզելու նպատակով՝ ըստ պաշտոնական անձի պահանջի: Եթե հրաժարվեք
ստորագրել այդ համաձայնությունը, ապա DMV-ն ձեզ թույլտվություն կամ
վարորդական իրավունքի վկայական չի տա.
• ներկայացնել անձը և ծննդյան թվականը հաստատող ընդունելի փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր).
• տրամադրել ձեր իսկական լրիվ անունը.
• ներկայացնել մշտաբնակությունը հաստատող ընդունելի փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր).
• իրավունակ լինելու դեպքում տրամադրել ձեր սոցիալական ապահովության
համարը, որը էլեկտրոնային եղանակով կստուգվի Սոցիալական ապահովության
վարչությունում.
• չհատուցվող տուրք վճարել դիմումի համար: Տուրքն ուժի մեջ է 12 ամիս: (Եթե
բոլոր պահանջները չբավարարվեն 12 ամսվա ընթացքում, ապա դիմումն այլևս
վավերական չի լինի, և այդ դեպքում պետք է նորից դիմեք):
— Թույլ է տալիս 3 փորձ կատարել գիտելիքների ստուգման յուրաքանչյուր
պարտադիր թեստն անցնելու համար: (Եթե գիտելիքների ստուգման թեստը
ձախողեք 3 անգամ, ապա դիմումն այլևս վավերական չի լինի, և այդ դեպքում
պետք է նորից դիմեք):
— Թույլ է տալիս 3 փորձ կատարել մեքենավարման քննության ժամանակ:
կ արեվոր է . Մեքենավարման քննությունը ձախողելու դեպքում պետք է $7
վերահանձնման միջնորդավճար վճարեք հերթական քննության (քննությունների)
համար և նշանակեք մեքենավարման քննության մեկ այլ օր: Եթե մեքենավարման
քննությունը ձախողեք 3 անգամ, ապա դիմումն այլևս վավերական չի լինի, և այդ
դեպքում պետք է նորից դիմեք.
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• անցնել տեսողության ստուգում: Դուք պետք է կարողանաք անցնել
տեսողության ստուգումը՝ ճշտող ոսպնյակներով կամ առանց դրանց, ունենաք
20/200-ից ավելի լավ տեսողության սրություն առնվազն մեկ աչքի համար՝
չօգտագործելով երկօպտիկական հեռադիտակային ոսպնյակներ կամ նմանատիպ
երկօպտիկական սարքեր՝ տեսողության նվազագույն սրության չափանիշներին
համապատասխանելու համար («Կալիֆոռնիայի տրանսպորտային օրենսգիրք»,
CVC §12805(a)(2).
• լուսանկարվել.
• հանձնել մատնահետք.
• ստորագրել:

պահանջներ չափահասներԻ թույլտվության նկատմամբ
Եթե դուք առնվազն 18 տարեկան եք, համապատասխանում եք դիմումի պահանջներին
և հանձնում եք անհրաժեշտ քննությունները, ապա կարող եք Կալիֆոռնիայի
ուսումնական թույլտվություն ստանալ: Մեքենա վարել սովորելու ժամանակ պետք է
ուսումնական թույլտվություն ունենաք: Ձեզ ուղեկցող վարորդը պետք է 18 տարեկան
կամ ավելի բարձր տարիքի լինի և ունենա Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի
վավերական վկայական: Այդ անձը պետք է բավականաչափ մոտ նստած լինի ձեզ,
որպեսզի կարողանա ցանկացած պահի իր ձեռքը վերցնել տրանսպորտային միջոցի
ղեկավարումը: Ուսումնական թույլտվությունը ձեզ իրավունք չի տալիս միայնակ
մեքենա վարելու՝ անգամ վարորդական քննություն հանձնելու նպատակով մինչև
DMV-ի տեղական գրասենյակ հասնելու համար:
Եթե ցանկանում եք ստանալ պրոֆեսիոնալ վարորդի կրթություն և անցնել ուսուցման
դասընթաց, կարդացեք «Վարորդական դպրոցներ» և «Տարեց վարորդների ծրագիր»
բաժինները 23-րդ և24-րդ էջերում:
Մոտոցիկլետ վարելու թույլտվություն ստանալու համար դուք պետք է.
• բավարարեք դիմելու համար անհրաժեշտ պայմանները.
• ներկայացնեք «Մոտոցիկլավարման վարժանք» (Motorcycle Training, DL 389) ձևի
ավարտական վկայական, եթե 21-ից ցածր տարիքի եք.
• հանձնեք գիտելիքների ստուգման թեստ:
Ծանոթություն. Եթե դուք մոտոցիկլետ վարելու թույլտվություն ունեք, ապա չեք կարող
ուղևորներ տեղափոխել, պետք է այն վարեք միայն ցերեկային ժամերին և չեք կարող
դուրս գալ արագընթաց բազմագոտի մայրուղի:
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պահանջներ չափահասներԻ վարորդական ԻրավունքԻ վկայականԻ
նկատմամբ
Եթե դուք առնվազն 18 տարեկան եք և երբեք վարորդական իրավունքի վկայական չեք
ունեցել, ապա պետք է համապատասխանեք հետևյալ չափանիշներին՝
• բավարարեք վարորդական թույլտվության պահանջները.
• պատրաստ լինելու դեպքում օր ու ժամ նշանակեք «ղեկի մոտ» մեքենավարման
քննություն հանձնելու համար.
• երբ գրանցվում եք մեքենավարման քննություն հանձնելու համար, ներկայացրեք
ձեր ուսումնական թույլտվությունը.
• հանձնեք «ղեկի մոտ» կոչվող մեքենավարման քննությունը: Քննությունը ձախողելու
դեպքում պետք է վերահանձնման միջնորդավճար վճարեք երկրորդ կամ հերթական
քննության համար և նշանակեք մեքենավարման քննության մեկ այլ օր:
Եթե դուք այլ նահանգում ստացած վարորդական իրավունքի վկայական ունեք, ապա
պետք է՝
• կատարեք ուսումնական թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ բոլոր
քայլերը.
• նահանգից դուրս ստացած ձեր վարորդական իրավունքի գործող վկայականը
ներկայացնեք DMV-ին: Այլ նահանգում ստացած վկայականը անվավեր կհամարվի
և կվերադարձվի ձեզ, բացի այն դեպքից, եթե դիմում եք առևտրային վարորդական
իրավունքի վկայականի համար:
Ծանոթություն. Սովորաբար, այլ նահանգի կամ ԱՄՆ տարածքի վարորդական
իրավունքի վկայականներ ունեցողներից մեքենավարման քննություն հանձնել չի
պահանջվում: Սակայն DMV-ն կարող է «ղեկի մոտ» մեքենավարման քննություն
պահանջել ցանկացած տիպի վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու
դիմումի համար: «Ղեկի մոտ» մեքենավարման քննությունները պարտադիր են այլ
երկրում վարորդական իրավունքի վկայական ստացած անձանց համար:
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ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՐԳԵՐԸ
C դասի վարորդական իրավունք
• Ձեզ թույլատրվում է վարել՝
— 26000 ֆունտ (≈ 11,8 տոննա) կամ ավելի պակաս լրիվ զանգված (GVWR)
ունեցող երկսռնի փոխադրամիջոց.
— 6000 ֆունտ (≈ 2,7 տոննա) կամ ավելի պակաս լրիվ զանգված ունեցող եռասռնի
փոխադրամիջոց.
— 40 ֆուտ (≈ 12 մ) կամ ավելի պակաս երկարության փակ ապրանքատար վագոն.
— 3-անիվ մոտոցիկլետ, որի 2 անիվները գտնվում են առջևում կամ հետևում.
— համատեղ օգտագործման ուղևորատար ֆուրգոն, որը նախատեսված է 10-15
ուղևոր տեղափոխելու համար, ներառյալ վարորդը:
Ծանոթություն. Համատեղ օգտագործման ուղևորատար ֆուրգոնի վարորդն իրավունք
ունի աշխատելու C կարգի վարորդական իրավունքի վկայականով, բայց պիտի
ունենա բուժաքննությունը հաստատող փաստաթուղթ, որը համատեղ օգտագործման
ուղևորատար փոխադրամիջոցներ շահագործելու դեպքում պահանջվում է B կարգի
վարորդական իրավունքի վկայականի համար: Համատեղ օգտագործման ուղևորատար
ֆուրգոնում վարորդը պետք է պահի կեղծ վկայության համար պատժի սպառնալիքի
տակ ստորագրված հայտարարագիր առ այն, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում ինքը
պատասխանատվության չի ենթարկվել անփույթ կերպով կամ անսթափ վիճակում
մեքենա վարելու կամ վրաերթի ենթարկելու և փախուստի դիմելու համար (CVC
§12804.9(j)):
• Ձեզ թույլատրվում է քարշակել՝
— կցասայլի հետ միասին (եթե այն օգտագործվում է) 10000 ֆունտ (≈ 4,5 տոննա)
կամ ավելի պակաս լրիվ զանգված ունեցող մեկ փոխադրամիջոց:
• Չբեռնված վիճակում առնվազն 4000 ֆունտ (≈ 1815 կգ) կշռող տրանսպորտային
միջոցով թույլատրվում է քարշակել`
— 10000 ֆունտ (≈ 4,5 տոննա) կամ դրանից պակաս լրիվ զանգված ունեցող
բնակելի կցավագոն կամ թամբավոր տուրիստական կցավագոն, եթե
քարշակումը որևէ տիպի փոխհատուցում ստանալու համար չէ.
— ավելի քան 10000 ֆունտ (≈ 4,5 տոննա), բայց 15000 ֆունտը (≈ 6,8 տոննա)
չգերազանցող զանգվածով թամբավոր տուրիստական կցանք, եթե քարշակումը
որևէ տիպի փոխհատուցում ստանալու համար չէ և ունի փոխադրագիր:
• Ֆերմերը կամ ֆերմերի աշխատողը կարող է վարել`
— 26000 ֆունտ (≈ 11,8 տոննա) կամ ավելի պակաս լրիվ զանգված ունեցող
ցանկացած շարժակազմ, եթե այն օգտագործվում է բացառապես
գյուղատնտեսական աշխատանքների համար և վարձակալման կամ այլ տիպի
փոխհատուցում ստանալու համար չէ:
Ծանոթություն.
• C կարգի վարորդական իրավունքի վկայական ունեցողներին չի թույլատրվում
քարշակել 1-ից ավելի տրանսպորտային միջոց:
• Չի թույլատրվում, որ մարդատար մեքենան՝ անկախ քաշից, քարշակի 1-ից ավելի
տրանսպորտային միջոց:
• Չի թույլատրվում, որ չբեռնված վիճակում 4000 ֆունտից (≈ 1,8 տոննա) պակաս
զանգվածով որևէ մեքենա քարշակի 6000 ֆունտ (≈ 2,7 տոննա) կամ ավելի համաքաշ
ունեցող տրանսպորտային միջոց (CVC §21715(b)):
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Վարորդական իրավունքի վկայականների և փոխադրագրերի այլ տեսակներ են՝
•
•
•
•
•
•
•
•

ոչ առևտրային A կարգ
ոչ առևտրային B կարգ
առևտրային A կարգ
առևտրային B կարգ
առևտրային C կարգ
մոտոցիկլետի M1 կարգ
մոտոցիկլետի M2 կարգ
առևտրային փոխադրագրեր՝
— կրկնակի կամ եռակի նստատեղեր
— վտանգավոր նյութերի տեղափոխում
— ուղևորների փոխադրում
— ցիստեռնով փոխադրամիջոց
• շտապ օգնության վարորդի վկայական
• դպրոցական ավտոբուսի փոխադրագիր
• էվակուատորի վարորդի վկայական
• փոխադրումներ իրականացնողների վերապատրաստման վկայականի
հավաստում
• գյուղատնտեսական բանվորներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցի վկայական
• հրշեջի հավաստագիր
Ծանոթություն. Առևտրային վկայական ունեցող հրշեջները պետք է ներկայացնեն
«Բուժզննության եզրակացություն» ձևը (Medical Examination Report, MER) MCSA-5875
և «Բուժզննություն անցկացնողի կողմից տրված վկայական» ձևը (Medical Examiner’s
Certificate, MEC) MCSA-5876: Ոչ առևտրային վկայական ունեցող հրշեջները կարող են
ներկայացնել ինքնավկայագրող «Առողջության հարցաթերթիկ» (Health Questionnaire,
DL 546):

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
որտե՞ղ հանձնել քննությունները:
Դուք կարող եք հանձնել տեսական քննություն, տեսողության ստուգում անցնել և
մեքենավարման քննություն հանձնել DMV-ի տեղական գրասենյակներից մեծ մասում,
որոնք վարորդական իրավունքի վկայականի ծառայություններ են տրամադրում:
Ժամանակ խնայելու համար հանդիպում նշանակեք առցանց՝ այցելելով
www.dmv.ca.gov կայքը կամ սովորական աշխատանքային ժամերին զանգահարելով
1-800-777-0133 հեռախոսահամարով:
Ծանոթություն. Գիտելիքների ստուգման քննությունը և տեսողության ստուգումը
պահանջվում են, երբ դուք դիմում եք սկզբնական վարորդական իրավունքի վկայական
ստանալու կամ այն մեկ այլ կարգի վկայականով փոխելու համար:
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DMV-ի քննությունները

Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու քննությունները ներառում են՝
• տեսողության ստուգում (բերեք ձեր ակնոցը կամ հպումային ոսպնյակները, եթե
անհրաժեշտ են մեքենավարման համար).
• գիտելիքների ստուգման թեստ.
— DMV-ն Հպազգայուն էկրանով տերմինալ (TST) է օգտագործում գիտելիքների
ստուգման թեստը վարելու համար.
• «ղեկի մոտ» կոչվող մեքենավարման քննություն, (եթե դա պահանջվի):
Մեքենավարման քննության համար պետք է ունենաք պայմանավորվածություն և
բերեք՝
— ձեր հին վարորդական իրավունքի վկայականը կամ ուսումնական
թույլտվությունը, եթե ունեք.
— Կալիֆոռնիա նահանգի վարորդական իրավունքի վավերական վկայական
ունեցող և առնվազն 18 տարեկան որևէ վարորդ.
— ապացույց այն մասին, որ ավտոմեքենան պատշաճ կերպով ապահովագրված է:
Կարեվոր է: Եթե վարձակալված մեքենա եք օգտագործում, մեքենավարման քննության
դիմորդը պետք է նշված լինի վարձակալության պայմանագրում: Պայմանագիրը
չպետք է բացառի մեքենավարման քննությունները.
—

տրանսպորտային միջոց, որը վարելն անվտանգ է, և որն ունի վավեր
գրանցում: Ավտոմեքենայի արգելակման լապտերները, ձայնային
ազդանշանը, կայանման արգելակը և շրջադարձի ազդանշանները պետք
է սարքին վիճակում լինեն: Տրանսպորտային միջոցի անվադողերը չպետք
է մաշված լինեն և դրանց պահպանաշերտի խորությունը ցանկացած 2
հարակից փորակներում չպետք է 1/32 դյույմից (մոտ 0,8 մմ) պակաս լինի:
Վարորդի կողմի պատուհանի ապակին պետք է հնարավոր լինի իջեցնել:
Հողմապակին պետք է ձեր և քննությունն ընդունող անձի համար ապահովի
լիովին ազատ տեսադաշտ: Ավտոմեքենան պետք է առնվազն 2 հետահայաց
դիտահայելի ունենա (որոնցից մեկը պետք է լինի մեքենայի ձախ մասում`
դրսի կողմից).
— Ձեզանից կպահանջվի ցույց տալ մեքենայի ցոլալապտերները,
ապակեմաքրիչները, ապակետաքացուցիչը և վթարային լուսային
ազդանշանների համակարգը: Դուք պետք է ցուցադրեք, թե ինչպես է գործում
կայանման արգելակը:
Ծանոթություն. Եթե ավտոմեքենան չհամապատասխանի վերը նշված պահանջներին,
կամ դուք վարման քննության ժամանակ հրաժարվեք կապել ամրագոտիները, ապա
մեքենավարման քննության անցկացման օրը կփոխվի:
Մեքենավարման քննության ժամանակ բացառապես չի կարելի օգտագործել
տեխնոլոգիական միջոցներ, օրինակ՝ հետահայաց տեսախցիկներ և ինքնակայանման
համակարգ:
Ձեր անվտանգության նկատառումներով՝ մեքենավարման քննության ընթացքում
չի թույլատրվում ընտանի կենդանիներ կամ ուղևորներ ունենալ տրանսպորտային
միջոցում, բացի DMV-ի քննող անձից կամ այլ լիազորված անձնակազմից:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս «Արագ փաստեր» գրքույկի «Ինչպես
նախապատրաստվել մեքենավարման քննությանը» (Preparing for Your Driving Test,
FFDL 22) բաժինը, DMV-ի տեսանյութերը և քննական հարցերի օրինակները, որոնք
մատչելի են առցանց՝ www.dmv.ca.gov կայքում:
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Խաբեություն
Քննության ժամանակ օժանդակող նյութերի օգտագործումը խստիվ արգելվում է:
Այդպիսի նյութերը ներառում են հետևյալը, բայց չեն սահմանափակվում դրանցով`
«Կալիֆոռնիայի վարորդի ձեռնարկը», հուշաթերթիկներ և (կամ) էլեկտրոնային
հաղորդակցության սարքեր, օրինակ` բջջային հեռախոս, գրպանի համակարգիչ և այլն:
Եթե գրավոր քննության ժամանակ օգտագործվի որևէ օժանդակող նյութ, ապա գրավոր
քննությունը կգնահատվի որպես ձախողում: DMV-ն նաև կարող է միջոցներ ձեռնարկել
վարելու ձեր իրավունքի կամ քննության ընթացքում ձեզ աջակցող ցանկացած այլ անձի
վարելու իրավունքի նկատմամբ:

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺԻՆ – ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐ
Պահանջներ անչափահասների թույլտվության նԿատմամբ
Անչափահաս է համարվում 18 տարին չլրացած անձը: Անչափահասների դիմումները
(վարորդական իրավունքի վկայականի կամ վկայականի կարգի փոփոխման
վերաբերյալ) պետք է ստորագրված լինեն նրանց ծնողի (ծնողների) կամ օրինական
խնամակալի (խնամակալների) կողմից: Եթե երկու ծնողները կամ խնամակալները
իրականացնում են համատեղ խնամակալություն, նրանք երկուսն էլ պետք է ստորագրեն:
Ծանոթություն. Անչափահասներին չի թույլատրվում աշխատել որպես վճարվող վարորդ
և վարել աշակերտներ տեղափոխող դպրոցական ավտոբուս:
Թույլտվություն ստանալու համար դուք պետք է.
• լինեք առնվազն 15½ տարեկան.
• լրացնեք «Վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի
դիմում» (DL 44/eDL 44) ձևը.
• դիմումի վրա ունենաք ձեր ծնողի (ծնողների) կամ օրինական խնամակալի
(խնամակալների) ստորագրությունները.
Ծանոթություն. Կարող եք վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման
քարտի դիմումը լրացնել առցանց, իսկ ձեր ծնողը (ծնողները) կամ օրինական
խնամակալը (խնամակալները) կարող են ձևը ստորագրել էլեկտրոնային եղանակով.
• անցնեք գիտելիքների ստուգումը: Քննությունը ձախողելու դեպքում պետք է այն
վերահանձնելուց առաջ սպասեք 7 օր (1 շաբաթ)՝ չհաշված քննության ձախողման օրը:
• Եթե դուք 15½ –17½ տարեկան եք, անհրաժեշտ կլինի ապացույց ներկայացնել առ
այն, որ դուք՝
— վարորդական կրթություն եք ստացել (Վկայական վարորդական ուսուցումն
ավարտելու մասին) ԿԱՄ
— ընդգրկված եք կամ մասնակցում եք ամբողջական վարորդական ուսուցման
կամ վարորդական վերապատրաստման հաստատված ծրագրին (Վկայական
ամբողջական [դասարանային] վարորդական ուսուցման և վարորդական
վերապատրաստման ծրագրին մասնակցելու մասին): Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս «Արագ փաստեր» գրքույկի «Վարորդական
իրավունքի ժամանակավոր վկայականի տրամադրում» (Provisional Licensing,
FFDL 19) բաժինը www.dmv.ca.gov կայքում:
Ժամանակավոր թույլտվությունը վավերական չէ, քանի դեռ չեք սկսել մեքենավարման
դասընթացը վարորդ-հրահանգչի հետ կամ չեք դարձել 17½ տարեկան: Եթե դուք
թույլտվություն ունեք և մտադիր եք մեքենա վարել Կալիֆոռնիայից դուրս, ապա
անպայման ծանոթացեք տվյալ նահանգում կամ երկրում վարորդական իրավունքի
վկայականներին ներկայացվող պահանջներին:
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Ծ անոթություն . Եթե առնվազն 17½ տարեկան եք, կարող եք մեքենա վարելու
թույլտվություն ստանալ` առանց ավարտելու վարորդական ուսուցման կամ
վարորդական պատրաստության դասընթացները: Սակայն դուք չեք կարողանա
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալ մինչև 18 տարեկանը լրանալը:

անչափահասների թույլտվության սահմանափաԿումներ
Ձեր թույլտվությունն ուժի մեջ չէ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք սկսել վարորդական
պատրաստության դասընթացը. թույլտվության վավերացման համար հարկավոր է
հրահանգչի ստորագրությունը: Դուք պետք է մեքենավարման հմտություններ ձեռք
բերեք Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող վարորդի՝ ծնողի,
խնամակալի, վարորդ-հրահանգչի, կնոջ կամ ամուսնու կամ 25 տարեկանը լրացած որևէ
այլ չափահասի օգնությամբ: Այդ անձը պետք է բավականաչափ մոտ նստած լինի ձեզ,
որպեսզի կարողանա ցանկացած պահի իր ձեռքը վերցնել մեքենայի ղեկավարումը:
Ժամանակավոր թույլտվությունը ձեզ թույլ չի տալիս որևէ ժամանակ միայնակ մեքենա
վարել՝ նույնիսկ վարորդական քննություն հանձնելու նպատակով մինչև DMV-ի
տեղական գրասենյակ հասնելու համար:

Պահանջներ անչափահասների վարորդաԿան իրավունքի վԿայաԿանի նԿատմամբ
Դուք պետք է`
• լինեք առնվազն 16 տարեկան.
• ներկայացնեք վարորդական ուսուցումն ու վարորդական պատրաստության
դասընթացն ավարտելը հաստատող փաստաթուղթ.
• առնվազն 6 ամսով Կալիֆոռնիայի կամ այլ նահանգի ուսումնական թույլտվություն
ունեցած լինեք (տե՛ս «Այլ նահանգների անչափահասներ» բաժինը 15-րդ էջում).
• ուսումնական թույլտվության վրա ունենաք ծնողի (ծնողների) կամ խնամակալի
(խնամակալների) ստորագրությունը (ստորագրությունները)` ի հաստատումն այն
բանի, որ դուք վերահսկող անձի ուղեկցությամբ անցել եք 50-ժամյա մեքենավարման
պրակտիկա (որից 10 ժամը՝ գիշերային ժամերին), ինչպես նկարագրված է
«Կալիֆոռնիայի ծնող-անչափահաս ուսուցողական ուղեցույցում» (DL 603): Այդ
գրքույկը ստանալու համար այցելեք դեռահասների կայքը՝ www.dmv.ca.gov, կամ
զանգահարեք 1-800-777-0133 համարով.
• չհատուցվող տուրք վճարեք դիմումի համար:
Ծանոթություն. Տուրքն ուժի մեջ է 12 ամիս: Եթե բոլոր պահանջները չեք բավարարել
12 ամսվա ընթացքում, ապա դիմումն այլևս վավերական չէ, և այդ դեպքում պետք է
նորից դիմեք.
• հանձնեք գիտելիքների ստուգման յուրաքանչյուր պարտադիր թեստը: Եթե
գիտելիքների ստուգման թեստը ձախողում եք 3 անգամ, ապա դիմումն այլևս
վավերական չէ, և այդ դեպքում պետք է նորից դիմեք.
• հանձնեք մեքենավարման քննությունը (3 փորձից):
Կ արեվոր է . Մեքենավարման քննությունը ձախողելու դեպքում պետք է վճարեք
վերահանձնման միջնորդավճար, օր ու ժամ նշանակեք հերթական քննության համար
և սպասեք 14 օր (2 շաբաթ)՝ չհաշված քննության ձախողման օրը, նախքան թույլ կտրվի
վերաքննություն հանձնել: Եթե մեքենավարման քննությունը ձախողում եք 3 անգամ,
ապա դիմումն այլևս վավերական չէ, և այդ դեպքում պետք է նորից դիմեք:

– 13 –
DL 600 A R2-2020 resave.indd 13

10/16/2020 3:10:22 PM

Ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայական ստանալուց հետո կարող եք
միայնակ վարել մեքենան այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեր վարորդական գործում նշված
չէ պատահար կամ երթևեկության կանոնների խախտում: Վարորդական իրավունքի
վկայական ստանալուց հետո առաջին 12 ամսվա ընթացքում արգելվում է մեքենա վարել
երեկոյան ժամը 11-ից մինչև առավոտյան ժամը 5-ն ընկած ժամանակամիջոցում և չի
թույլատրվում 20 տարեկանը չլրացած ուղևորներ փոխադրել, եթե ձեզ չի ուղեկցում
Կալիֆոռնիա նահանգի վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող ծնողը կամ
խնամակալը, Կալիֆոռնիա նահանգի վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող 25
տարեկան կամ բարձր տարիքի որևէ վարորդ կամ լիցենզավորված և հավաստագրված
վարորդ-հրահանգիչը:
18 տարեկան դառնալուն պես ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի
«ժամանակավոր» նշումն ուժը կորցնում է: Դուք կարող եք շարունակել օգտվել ձեր
լուսանկարով ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայականից կամ գումար
վճարել և ստանալ կրկնակ վկայական` առանց «ժամանակավոր» նշման:

բացառություններ. անչափահասների վարորդաԿան իրավունքի վԿայաԿանի
սահմանափաԿումներ

Օրենքը թույլ է տալիս հետևյալ բացառությունները, երբ հնարավոր չէ
ապահովել համապատասխան փոխադրումը և անհրաժեշտ է մեքենա վարել:
Հետևյալ բացառությունների դեպքում հարկավոր է ունենալ մեքենան վարելու
անհրաժեշտությունը բացատրող և այդ անհրաժեշտությունը վերանալու թվականը ցույց
տվող ստորագրված տեղեկանք (բացի այն դեպքերից, երբ անչափահասն ազատված է
ծնողական խնամքից)՝
• վարելու բժշկական անհրաժեշտության դեպքում, երբ փոխադրման այլ ընդունելի
տարբերակներ չկան: Տեղեկանքը պետք է ստորագրի բժիշկը՝ նշելով ախտորոշումն
ու ապաքինման մոտավոր ամսաթիվը.
• դպրոցական կամ դպրոցի կողմից թույլատրված որևէ միջոցառման դեպքում:
Տեղեկանքը պետք է ստորագրի դպրոցի տնօրենը, դեկանը կամ նշանակված
պաշտոնատար անձը.
• աշխատանքային անհրաժեշտության դեպքում, երբ տրանսպորտային միջոց
վարելը մտնում է ձեր պարտականությունների մեջ: Տեղեկանքը պետք է ստորագրի
գործատերը՝ հաստատելով աշխատանքի փաստը.
• ձեր մերձավոր հարազատներից որևէ մեկին մեքենայով տեղափոխելու
անհրաժեշտության դեպքում: Անհրաժեշտ է ձեր ծնողի (ծնողների) կամ իրավական
խնամակալի (խնամակալների) կողմից ստորագրված տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի
մերձավոր հարազատին մեքենայով փոխադրելու անհրաժեշտության պատճառը և
ավարտի հավանական ժամկետը:
Բացառություն. Այս պահանջները չեն վերաբերում ծնողական խնամքից ազատված
անչափահասներին: Ծնողական խնամքից ազատված անչափահասները պետք
է DMV-ին տրամադրեն դատարանի փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ
դատարանը միջնորդագիր է տվել ծնողական խնամքից ազատման համար, և
տրամադրեն «Կալիֆոռնիա նահանգի ապահովագրական վկայական» (California
Insurance Proof Certificate, SR 22/SR 1P) ձևը՝ իրենց ծնողի (ծնողների) կամ երաշխավորի
(երաշխավորների) ստորագրության (ստորագրությունների) փոխարեն: Ծնողական
խնամքից ազատված անչափահասներն ազատված չեն ամբողջական վարորդական
ուսուցման և վարորդական վերապատրաստման ծրագրի պահանջներից:
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Այլ նԱհԱնգների ԱնչԱփԱհԱսներ
Այլ նահանգների բոլոր անչափահաս դիմողները պետք է բավարարեն 6-րդ էջի «Ինչ
է պահանջվում հիմնական C կարգի վարորդական իրավունքի վկայականի համար
դիմելիս» բաժնում նշված պահանջները, ինչպես նաև պետք է ունենան ծնողի (ծնողների)
կամ իրավական խնամակալի (խնամակալների) ստորագրությունը «Վարորդական
իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի դիմում» (DL 44/eDL 44) ձևի վրա:

Այլ նահանգների անչափահասների վարելու թույլտվություն
Վարելու թույլտվություն ստանալու համար դիմող այլ նահանգների անչափահասները
պետք է բավարարեն 12-րդ էջի «աահանջներ անչափահասների թույլտվության
նկատմամբ» բաժնում նշված պահանջները: Բացի այդ, եթե դուք վարորդի կրթությունը և
վարորդի ուսուցման դասընթացներն անցել եք այլ նահանգում (ոչ թե Կալիֆոռնիայում),
ապա DMV-ն կարող է ընդունել այլ նահանգի միջնակարգ դպրոցի կողմից լրացված
«Կալիֆոռնիայից դուրս գործող միջնակարգ դպրոցների» (To Secondary Schools Other Than
California Schools, DL 33) ձևը: Դուք կարող եք DL 33 ձևը ձեռք բերել DMV-ի ձեր տեղական
գրասենյակից կամ զանգահարելով DMV-ին 1-800-777-0133 հեռախոսահամարով: DL 33
ձևն ուղարկեք ձեր այլ նահանգի միջնակարգ դպրոցին և նրանց խնդրեք լրացնել ձևը և
այն վերադարձնել ձեզ:

Այլ նահանգների անչափահասների վարորդական իրավունքի վկայական
Ձեզանից կպահանջվի ներկայացնել ձեր այլ նահանգի վարորդական իրավունքի
վկայականը և հանձնել գիտելիքների ստուգման թեստ՝ որպես դիմելու գործընթացի մի
մաս: Սովորաբար, այլ նահանգի վարորդական իրավունքի վկայական ունեցողներից
«ղեկի մոտ» մեքենավարման քննություն հանձնել չի պահանջվում: Սակայն DMV-ն
կարող է «ղեկի մոտ» մեքենավարման քննություն պահանջել ցանկացած տիպի
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու դիմումի համար:
Ծ Անոթություն . Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքների համաձայն՝ այլ նահանգների
անչափահաս դիմորդները վարորդական իրավունքի վկայականի առաջին
տարում կամ մինչև 18 տարեկան դառնալը ենթարկվում են բոլոր ժամանակավոր
սահմանափակումներին:

ԺԱմԱնԱկԱվոր վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱնի դեմ իրԱկԱնԱցվող
միջոցԱռումներ

Դեռահասները՝ որպես խումբ, միջին հաշվով երկու անգամ ավելի հաճախ են
պատահարների ենթարկվում, քան չափահաս վարորդները, թեև նրանց կեսի
չափ մղոններ են անցնում: Ըստ մղոնների` դեռահասների մասնակցությամբ
ճանապարհատրանսպորտային բախումների տոկոսը 4 անգամ ավելի մեծ է, քան
չափահաս վարորդների դեպքում: Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների
հետևանքով նոր վարորդների մահերը նրանց անփորձության, իրենց տրանսպորտային
միջոցին լավ ծանոթ չլինելու և իրենց ու մեքենայի հնարավորությունները մինչև վերջ
օգտագործելու ցանկության մահացու համակցություն են:
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Ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայականը պահելը
DMV-ն կհետևի ձեր վարորդական գործին և որևէ բախման կամ խախտման դեպքում
կձեռնարկի հետևյալ քայլերը.
• Եթե դուք ծանուցում ստանաք երթևեկության կանոնների խախտման մասին,
բայց դատարան չներկայանաք, DMV-ն կկասեցնի ձեր վարորդական իրավունքի
վկայականի գործողությունը, մինչև դատարան ներկայանաք:
• Եթե 12 ամսվա ընթացքում «ձեր մեղքով» 1 բախում տեղի ունենա, կամ դուք մեկ անգամ
մեղադրվեք երթևեկության կանոնների խախտման համար, DMV-ն զգուշացնող
նամակ կուղարկի ձեզ:
• Եթե 12 ամսվա ընթացքում «ձեր մեղքով» 2 բախում տեղի ունենա, կամ դուք երկու
անգամ մեղադրվեք երթևեկության կանոնների խախտման համար (կամ և՛ մեկը, և՛
մյուսը), ապա 30 օր իրավունք չեք ունենա մեքենա վարելու` առանց վարորդական
իրավունք ունեցող ծնողի կամ առնվազն 25 տարեկան և վարորդական իրավունք
ունեցող որևէ այլ անձի ուղեկցության:
• Եթե 12 ամսվա ընթացքում «ձեր մեղքով» 3 բախում տեղի ունենա, կամ դուք
երեք անգամ մեղադրվեք երթևեկության կանոնների խախտման համար (կամ
պատահարների և խախտումների ընդհանուր թվով երեք դեպք գրանցված լինի), ապա
ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի գործողությունը կկասեցվի 6 ամսով, և ձեզ
1 տարվա փորձաշրջան կնշանակվի:
• Եթե փորձաշրջանում գտնվելու ընթացքում ունենաք 4 կամ ավելի «ձեր մեղքով»
բախումներ կամ տուգանային միավորներ հավաքեք երթևեկության կանոնների
խախտման համար, ապա ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի գործողությունը
կրկին կկասեցվի (անչափահասների գործերը քննող դատարանի՝ երթևեկության
կանոնների խախտման վերաբերյալ ընդունած դատավճիռները նույնպես զեկուցվում
են DMV-ին):
• Եթե դուք մեղավոր եք ճանաչվել ալկոհոլի կամ վերահսկվող նյութերի օգտագործման
համար և 13-ից 21 տարեկան եք, ապա դատարանը DMV-ին կկարգադրի 1 տարով
կասեցնել ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի գործողությունը: Եթե
վարորդական իրավունքի վկայական չունեք, դատարանը DMV-ին կկարգադրի
հետաձգել վարորդական իրավունքի վկայականի համար դիմելու ձեր իրավունքը:
Հնարավոր է՝ նաև պահանջվի ավարտել «Վարում ալկոհոլի կամ թմրանյութի
ազդեցության տակ» ծրագիր:
Ցանկացած սահմանափակում, կասեցում և փորձաշրջան կշարունակվի մինչև վերջ` ձեր
18 տարին լրանալուց հետո: Այլ՝ ավելի խիստ, միջոցներ կարող են կիրառվել, եթե ձեր
վարորդական գործը հիմք տա դրանց համար: Հիշեք. եթե ձեր վարորդական իրավունքի
վկայականը կասեցվի, կամ դուք զրկվեք այդ վկայականից, ապա Կալիֆոռնիայում
մեքենա վարելու իրավունք չեք ունենա:

ԱնչԱփԱհԱսները եվ բջջԱյին հեռԱխոսները
• Օրենքն արգելում է, որ անչափահասը մեքենա վարելիս օգտվի բջջային հեռախոսից
կամ էլեկտրոնային անլար հաղորդակցության սարքից: Չի կարելի պատասխանել
զանգերին կամ ուղարկել տեքստային հաղորդագրություններ կամ պատասխանել
դրանց:
• Այս օրենքի խախտման համար ներկայացված մեղադրանքների դեպքում
նախատեսված են տուգանքներ:
Բացառություններ. Մեքենավարելիս բջջային հեռախոսից օգտվել թույլատրվում է
միայն արտակարգ իրավիճակում իրավապահ մարմինների, առողջապահական
հաստատության, հրշեջ ծառայության կամ արտակարգ իրավիճակների այլ մարմինների
հետ կապ հաստատելու համար:
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ԶԱՆԱԶԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՍՏԱՑՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
կորցրԱԾ, գողԱցվԱԾ կԱմ վնԱսվԱԾ վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱնի
փոխԱրինում
Եթե ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը կորել, գողացվել կամ վնասվել է, ապա
հարկավոր է գնալ DMV-ի տեղական գրասենյակ, լրացնել DL 44/eDL 44 ձևը (կարելի է
eDL44 ձևը կանխավ լրացնել առցանց) և վճարել որոշակի գումար՝ այն վերականգնելու
համար: Հարկավոր է նաև լուսանկար պարունակող և անձը հաստատող որևէ
փաստաթուղթ ներկայացնել: Եթե DMV-ն չկարողանա հաստատել ձեր ինքնությունը,
ապա ձեզ ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայական չի տրվի:
Եթե դուք անչափահաս եք, ապա ձեր ծնողը (ծնողները) կամ խնամակալը
(խնամակալները) պետք է ստորագրեն դիմումը: Եթե երկու ծնողները կամ
խնամակալները իրականացնում են համատեղ խնամակալություն, նրանք երկուսն էլ
պետք է ստորագրեն: Հենց որ վարորդական իրավունքի վկայականի նոր օրինակ տրվի,
հին վկայականը կկորցնի ուժը: Եթե հետագայում գտնեք հին վկայականը, ոչնչացրեք
այն:

ԱնվԱն փոփոխություններ
Երբ դուք օրինական կերպով փոխում եք ձեր անունը ամուսնության կամ այլ
պատճառներով, նախքան DMV այցելելն այն անպայման փոխեք նաև Սոցիալական
ապահովության վարչությունում: Ձեր վարորդական իրավունքի վկայականն անձամբ
բերեք DMV-ի գրասենյակ` ձեր ամուսնության վկայականի կամ «իսկական լրիվ անունը»
հաստատող որևէ այլ ընդունելի փաստաթղթի հետ միասին (տե՛ս «Ինչպես ստանալ
վարորդական իրավունքի վկայական» բաժինը 4-րդ էջում): Դուք պետք է լրացնեք
«Վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի դիմում» (DL
44/eDL 44) ձևը (կարելի է eDL44 ձևը կանխավ լրացնել առցանց) և վճարեք պահանջվող
գումարը: DMV-ն Սոցիալական ապահովության վարչությունից էլեկտրոնային
եղանակով կստուգի ձեր անունը, ծննդյան ամսաթիվը և սոցիալական ապահովության
քարտի համարը:
Ձեզանից կվերցնեն նոր լուսանկար, մատնահետք և ստորագրություն:

գենդերԱյին կԱտեգորիԱյի փոփոխություններ
2019 թ. հունվարի 1-ից սկսած՝ հաճախորդները կարող են դիմել արական, իգական
կամ ոչ բինար գենդերային կատեգորիաների համար: Ձեզնից այլևս չի պահանջվում
ներկայացնել «Բժշկական զննություն և թույլտվություն» (Medical Certification
and Authorization, DL 329) ձևը, որը լրացված է բժշկի կամ հոգեբանի կողմից, ով
հավաստում է դիմողի գենդերային ինքնությունն ու վարքը: Եթե ցանկանում եք
ստանալ վարորդական իրավունքի վկայական կամ նույնականացման քարտ այնպիսի
գենդերային կատեգորիայով, որը տարբերվում է ձեր անձը հաստատող փաստաթղթում
կամ Կալիֆոռնիա նահանգի առկա վարորդական իրավունքի վկայականի կամ
նույնականացման քարտի նշված սեռից, ապա պետք է DMV-ին անձամբ ներկայացնեք
լրացված «Գենդերային կատեգորիայի հայտ» (Gender Category Request, DL 329 S) ձևը:
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վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱնի նորԱցումներ
Վարորդական իրավունքի վկայականի գործողության ժամկետը լրանալուց
մոտավորապես 90-120 օր առաջ DMV-ն ձեզ վկայականի նորացման մասին
ծանուցում կուղարկի ձեր գործում գրանցված հասցեով: Հետևեք ծանուցման մեջ
նշված ցուցումներին: Եթե դուք վկայականի նորացման մասին ծանուցում չստանաք,
մտեք համացանց կամ զանգահարեք և պայմանավորվեք վարորդական իրավունքի
վկայականի նորացման հարցերով (տե՛ս էջ viii ):
Ծ Անոթություն . Դուք չ եք ստանա ն որացման մ ասին ծ անուցում, եթե DMV-ին
ներկայացրած ձեր դիմումն առկախ է:
Վարորդական իրավունքի վկայականի պահանջները բավարարած անձինք կարող
են իրենց վկայականը նորացնել նամակով կամ առցանց` այցելելով DMV-ի կայքը
www.dmv.ca.gov հասցեով:
DMV-ն կարող է վարորդական իրավունքի վկայական տալ 5 տարի ժամկետով:
Վարորդական իրավունքի վկայականի ժամկետն ավարտվում է ձեր ծննդյան օրը`
վկայականում նշված տարում, եթե այլ բան սահմանված չէ: Արգելվում է մեքենա
վարել վարորդական իրավունքի ժամկետանց վկայականով: Վարորդական իրավունքի
վկայականի հետ կապված գործառնությունների շրջանակներում գուցե պահանջվի
մեքենավարման քննություն հանձնել: Սոսկ տարիքի պատճառով վարման քննություններ
չեն պահանջվում: Եթե DMV-ն չկարողանա հաստատել ձեր ինքնությունը, ապա ձեզ
ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայական չի տրվի:
Այլ տեսակի վկայականների մասին տեղեկանալու համար տե՛ս «Կալիֆոռնիայի
առևտրային վարորդի ձեռնարկը» (DL 650), «Զբոսաշրջային ավտոմեքենաների և
կցասայլակների ձեռնարկը» (DL 648) կամ «Կալիֆոռնիայի մոտոցիկլետի ձեռնարկը»
(DL 665):

նորԱցում փոստով կԱմ ինտերնետով
Եթե ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի ժամկետը 2 անգամ անընդմեջ չի
երկարաձգվել 5-ական տարով, ապա կարող եք իրավունք ունենալ, առանց գիտելիքների
ստուգման թեստ հանձնելու, փոստով կամ ինտերնետով երկարաձգելու այն, եթե՝
• ձեր ներկա վարորդական իրավունքի վկայականի ժամկետը լրանում է մինչև 70
տարեկան դառնալը.
• ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը փորձնական չէ (CVC §14250).
• վերջին 2 տարվա ընթացքում դուք դատարան ներկայանալու որևէ գրավոր խոստում
չեք խախտել.
• վերջին 2 տարվա ընթացքում ձեր վարորդական իրավունքը չի կասեցվել՝ ձեր արյան
մեջ ալկոհոլի պարունակության (blood alcohol concentration, BAC) անթույլատրելի
բարձր մակարդակի կամ ալկոհոլի հայտնաբերման նպատակով քիմիական կամ
նախնական ստուգում չանցնելու կամ դրանից հրաժարվելու պատճառով.
• խախտումների պատճառով ձեր հավաքած ընդհանուր միավորների թիվը չի
գերազանցում 1 միավորը:

վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱնի ԺԱմկետի երկԱրԱձգում
Եթե դուք Կալիֆոռնիայից դուրս եք գտնվում (մինչև 1 տարի ժամանակով), կարող եք
անվճար դիմել վարորդական իրավունքի վկայականի գործողության ժամկետը 1 տարով
երկարաձգելու խնդրանքով, նախքան ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի
ժամկետը կլրանա: Ձեր դիմումը փոստով ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝ DMV, PO
Box 942890, Sacramento, CA 94290-0001: Դիմումի մեջ նշեք ձեր անունը, վարորդական
իրավունքի վկայականի համարը, ծննդյան թվականը, Կալիֆոռնիայում բնակության
հասցեն և հասցեն նահանգից դուրս: Սահմանափակ ժամկետով վկայական ունեցող
վարորդները երկարաձգման այս տարբերակից օգտվելու իրավունք չունեն:
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Խնայեք ժամանակը

Լրացրեք Ձեր՝ DL կամ ID
քարտ ստանալու էլեկտրոնային
դիմումը օնլայն

Ժամանակը խնայելու համար DMV-ի հաճախորդները կարող են
օգտագործել իրենց համակարգիչը, պլանշետը կամ սմարթֆոնը՝
լրացնելու վարորդական իրավունք կամ նույնականացման քարտ
(DL/ID) ստանալու էլեկտրոնային դիմումը օնլայն նախքան
DMV գրասենյակ այցելելը:
Հասանելի է հետևյալ 10 լեզուներով՝
• Անգլերեն

• Չինարեն

• Ճապոներեն • Կորեերեն • Թայերեն

• Իսպաներեն • Հինդի • Կհմերերեն • Տագալերեն • Վիետնամերեն

Իմացեք ավելին dmv.ca.gov կայքում
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ձեր տիրԱպետությԱն տԱկ գտնվող վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱնը
Մեքենա վարելիս պետք է միշտ ձեզ մոտ պահեք վարորդական իրավունքի
վկայականը: Դուք պետք է այն ցույց տաք բոլոր պաշտոնական անձանց, ովքեր
կպահանջեն վկայականը: Եթե դուք բախման եք ենթարկվել, պետք է այն ցույց տաք
պատահարի մեջ ներգրավված մյուս վարորդին (վարորդներին) (տե՛ս «Եթե դարձել եք
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից» բաժինը 95-րդ էջում):

հԱսցեի փոփոխություններ
Երբ դուք փոխում եք բնակության վայրը, ձեր նոր հասցեն 10 օրվա ընթացքում հայտնեք
DMV-ին: Հասցեի փոփոխությունն անվճար է: Դուք կարող եք ձեր վարորդական
իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի և տրանսպորտային միջոցի
(միջոցների) համար հասցեի փոփոխության մասին DMV-ին հայտնել առցանց՝
www.dmv.ca.gov հասցեով: Այդ կայքից կարող եք նաև ներբեռնել «Հասցեի փոփոխություն»
(Change of Address, DMV 14) ձևը և փոստով այն ուղարկել թերթիկի վրա նշված հասցեով
կամ զանգահարել DMV-ին 1-800-777-0133 համարով, որպեսզի խնդրեք DMV 14 ձևը
փոստով ուղարկել ձեզ: Հասցեն փոխելիս ձեզ նոր վարորդական իրավունքի վկայական
կամ նույնականացման քարտ չի տրվում: Կարող եք ձեր նոր հասցեն մեքենագրել կամ
ձեռքով գրել թղթի փոքր կտորի վրա, ստորագրել ու թվագրել այն և ձեզ մոտ պահել (մի
օգտագործեք կպչուն ժապավեն կամ ամրակներ) վարորդական իրավունքի վկայականի
կամ նույնականացման քարտի հետ միասին: Եթե ձեր հասցեն փոխում եք տեղական
բաժանմունքում, DMV-ի ներկայացուցիչը ձեզ կտա «Հասցեի փոփոխության քարտ»
(Change of Address Card, DL 43), որը պետք է լրացնեք և ձեզ մոտ պահեք վարորդական
իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի հետ միասին:
կԱրեվոր է. Ձեր հասցեն փոխեք ԱՄՆ Փոստային ծառայությունում (U.S. Postal Service),
որպեսզի DMV-ի նամակագրությունը փոխանցվի ձեր ներկայիս փոստային հասցեով:
Դա ձեր պարտականություն է՝ այնպես անել, որ DMV-ն իր գրանցամատյաններում
ունենա ձեր ճիշտ փոստային հասցեն:

տեսողություն
DMV-ն պահանջում է, որպեսզի բոլոր վարորդները ստուգեն իրենց տեսողությունը՝
օպտիկական ոսպնյակներով կամ առանց դրանց: Եթե դուք չեք համապատասխանում
DMV-ի տեսողական չափորոշիչներին (20/40), ապա ձեզանից կպահանջվի դիմել
ակնաբույժին: DMV-ի ներկայացուցիչը ձեզ կտրամադրի «Տեսողական բուժզննության
եզրակացություն» ձև (Report of Vision Examination, DL 62), որը ենթակա է լրացման
ակնաբույժի կողմից: Եթե ձեր տեսողությունը 20/70-ից վատ չէ, DMV-ն կարող է
ձեզ տրամադրել վարորդական իրավունքի ժամանակավոր վկայական, որը ձեզ
ժամանակ կհատկացնի տեսողությունը ստուգելու համար: Վարորդական իրավունքի
վկայականի համար դիմող բոլոր վարորդները պետք է ունենան առնվազն մեկ աչքի՝
20/200-ից ավելի լավ տեսողության սրություն (լավագույնս շտկված), նախքան կտրվի
վարորդական իրավունքի վկայականը: Արգելվում է ավելի լավ տեսնող աչքի համար
20/200 տեսողության սրության չափորոշիչի բավարարման նպատակով օգտագործել
երկօպտիկական հեռադիտակ կամ նմանատիպ ոսպնյակներ:

բԺշկԱկԱն տվյԱլների քԱրտ
Զանգահարեք 1-800-777-0133 համարով՝ Բժշկական տեղեկությունների քարտ (Medical
Information Card, DL 390) ձեռք բերելու համար, որի վրա պետք է նշեք ձեր արյան խումբը,
ալերգիաները, բժշկի անունը և այլ բժշկական տեղեկություններ: Կարող եք այն ձեզ
մոտ պահել վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի հետ
միասին:
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ՕրգԱնների եվ հյուսվԱԾքների նվիրԱտվություն
Դուք կարող եք գրանցվել ձեր մահից հետո ձեր օրգաններն ու հյուսվածքները
փոխպատվաստման նպատակով նվիրաբերելու համար: Երբ դիմում եք վարորդական
իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի համար կամ նորացնում
եք այն և նշում եք “Yes, add or keep my name on the donor registry” («Այո, ավելացրեք իմ
անունը դոնորների ցուցակում») վանդակը, ձեր անունը կավելացվի Կալիֆոռնիայի
օրգանների և հյուսվածքների դոնորների ցուցակում (Donate Life California Organ
Tissue Donor Registry), և վարդագույն DONOR (ԴՈՆՈՐ) կետ կերևա ձեր վարորդական
իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի վրա: Դու պետք է նշեք Yes
(«Այո»), որպեսզի ԴՈՆՈՐ կետը պահպանվի ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի
կամ նույնականացման քարտի վրա: Եթե նշեք “I do not wish to register to be an organ
or tissue donor at this time” («Ես այս պահին չեմ ցանկանում գրանցվել օրգանների
կամ հյուսվածքների դոնոր լինելու համար») վանդակը, ապա ձեր անունը չի հանվի
ցուցակից: Եթե ցանկանում եք ձեր անունը հանել ցուցակից, պետք է դիմեք Donate Life
California-ին: DMV-ն կարող է ԴՈՆՈՐ կետը հեռացնել ձեր վարորդական իրավունքի
վկայականից կամ նույնականացման քարտից, բայց չի կարող ձեզ հանել ցուցակից:
Նաև կարող եք կատարել $2 կամավոր նվիրատվություն՝ օրգանների և հյուսվածքների
դոնորությանը նպաստելու և այն խթանելու համար՝ նշելով “Would you like to make a
voluntary $2 contribution?” («Կցանկանայի՞ք կատարել $2 կամավոր նվիրատվություն»)
վանդակը: Ինչպես շարադրված է Կալիֆոռնիա նահանգի California Anatomical Gift
Act-ում («Անատոմիական նվիրատվության մասին» օրենքում), ձեր թույլտվությունն
իրավականորեն պարտավորեցնող է և, քանի դեռ դոնորը 18 տարեկանից ցածր
տարիքի չէ, ձեր որոշումը չի պահանջում որևէ այլ անձի համաձայնություն: 18-ից ցածր
տարիքի գրանցված դոնորների համար պետք է օրինական խնամակալը կայացնի
նվիրատվության վերաբերյալ վերջնական որոշումը: Կարող եք ձեր նվիրատվությունը
սահմանափակել կոնկրետ օրգաններով կամ հյուսվածքներով, սահմանեք
օգտագործման սահմանափակումներ (օրինակ՝ փոխադրում կամ հետազոտություն),
լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալ նվիրատվության մասին, փոխել կամ թարմացնել
ձեր դոնորական կարգավիճակը կամ տվյալները, ներառյալ ձեր անունն ու հասցեն,
կամ ցուցակից հանել ձեր անունը Donate Life California կայքում հետևյալ հասցեով՝
donateLIFEcalifornia.org:

տեղեկություններ «վետերԱն» նշմԱն եվ վետերԱնների նպԱստների մԱսին
Լրացուցիչ $5 վճարի դիմաց՝ DMV-ն մեր երկրին հպարտորեն ծառայած անձանց
առաջարկում է իրենց վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման
քարտի դիմերեսին «VETERAN» (ՎԵՏԵՐԱՆ) բառը նշելու տարբերակ՝ ցույց տալու
համար, որ իրենք ծառայել են ԱՄՆ Զինված ուժերում: Բացի այդ, DMV-ն վետերաններին
կտա Կալիֆոռնիա նահանգի Վետերանների գործերի դեպարտամենտ (California
Department of Veterans Affairs) այցելելու ուղեգիր՝ որոշելու ԱՄՆ Զինված ուժերում
ծառայելու արդյունքում նպաստներ ստանալու իրենց իրավունակությունը:

Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ «Վետերան» նշումը:
• Այցելեք Վարչական շրջանի վետերանների սպասարկման գրասենյակի
աշխատողներին (County Veteran Service Officers, CVSO)՝ ստանալու ստորագրված,
հավաստագրված Վետերանի կարգավիճակի վավերացման ձևը (Veteran Status
Verification Form, VSD-001):
• Այցելեք DMV-ի տեղական գրասենյակ, որպեսզի խնդրեք «Վետերան» նշումն
ավելացնել վարորդական իրավունքի վկայականի կամ նույնականացման քարտի
վրա:
• Լ րացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք DMV-ի կայքը
www.dmv.ca.gov հասցեում կամ կարդացեք Դուք վետերա՞ն եք (Are You a Veteran?)
բաժինը «Արագ փաստեր» (Fast Facts, FFDL 43) գրքույկից: Կալիֆոռնիա նահանգի
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Վետերանների գործերի դեպարտամենտի (CalVet) Connect ծրագիրը կցանկանար,
որ տեղեկատվություն ստանաք նպաստների վերաբերյալ, ինչպիսիք են աշխատանքի
տեղավորելը, բնակարանով ապահովելը, կրթություն և առողջապահական
ծառայություններ տրամադրելը, որոնցից օգտվելու իրավունք գուցե դուք ունեք:
Նշեք “If you have served, would you like to receive benefits information for which you may
be eligible?” («Եթե դուք ծառայել եք, կցանկանայի՞ք տեղեկատվություն ստանալ
նպաստների մասին, որոնցից օգտվելու իրավունք գուցե դուք ունեք») վանդակը DL
44 ձևում: DMV-ն ձեր անունն ու փոստային հասցեն կփոխանցի CalVet-ին, որպեսզի
նրանք նպաստների մասին տեղեկատվություն փոխանցեն ձեզ: CalVet-ի մոտակա
գրասենյակի տեղը որոշելու համար ձեր հեռախոսագրքում ստուգեք տեղական
կառավարման մարմինների ցուցակը կամ այցելեք CalVet-ի ինտերնետային կայքը
www.calvet.ca.gov հասցեում կամ www.dmv.ca.gov:

գրԱնցվեք քվեԱրկելու հԱմԱր
Կարող եք գրանցվել քվեարկելու համար կամ թարմացնել քվեարկողի գրանցումը
DMV-ում, երբ դիմում եք սկզբնական վարորդական իրավունքի վկայականի կամ
նույնականացման քարտի համար, նորացնում եք ձեր վարորդական իրավունքի
վկայականը կամ նույնականացման քարտը կամ փոխում եք ձեր հասցեն: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար այցելեք www.dmv.ca.gov:

վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱն չունեցող վԱրորդներ
Արգելվում է տրանսպորտային միջոցը փոխառության տալ մի անձի, ով վարորդական
իրավունքի վկայական չունի, կամ ում վկայականի գործունեությունը կասեցված է կամ
չեղյալ է հայտարարված: Եթե ոստիկանությունը նրան բռնի ձեր տրանսպորտային
միջոցը վարելիս, ապա այն կարող է բռնագրավվել 30 օրով (CVC §14607.6): Առանց
վավերական վարորդական իրավունքի վկայականի կամ թույլտվության՝ ոչ ոք,
անկախ տարիքից, իրավունք չունի մեքենա վարելու ավտոմայրուղու վրա կամ
հանրային կայանատեղում: Օրենքը նաև սահմանում է, որ դուք չպետք է որևէ մեկին
վարձեք, թույլատրեք կամ լիազորեք ձեր տրանսպորտային միջոցը վարել հանրային
փողոցում կամ ավտոմայրուղու վրա, եթե նա չունի այդ կարգի տրանսպորտային
միջոցի վարորդական իրավունք: Անձը պետք է լինի առնվազն 21 տարեկան, որպեսզի
առևտրային փոխադրամիջոցների մեծ մասը վարձակալական հիմունքներով վարի
միջնահանգային առևտրային նպատակներով:

դիվԱնԱգիտԱկԱն վԱրորդԱկԱն իրԱվունքի վկԱյԱկԱններ
Ոչ մշտաբնակ անձինք, ովքեր ունեն ԱՄՆ աետական դեպարտամենտի (U.S.
Department of State) կողմից տրված դիվանագիտական վարորդական իրավունքի
գործող վկայական, ազատված են Կալիֆոռնիայի վարորդական իրավունք ունենալու
վերաբերյալ պահանջներից:

նույնԱկԱնԱցմԱն քԱրտեր
DMV-ն նույնականացման քարտ է տալիս ցանկացած տարիքի իրավունակ անձանց:
Առաջին անգամ նույնականացման քարտ ստանալու համար պետք է ներկայացնեք
անձը հաստատող փաստաթուղթ, մշտաբնակությունը հաստատող փաստաթուղթ
և հայտնեք ձեր սոցիալական ապահովության համարը (տե՛ս «Ինչպես ստանալ
վարորդական իրավունքի վկայական» բաժինը 4-րդ էջում): Նույնականացման քարտը
վավերական է մինչև տրման ամսաթվին հաջորդած 6-րդ ծննդյան օրը: Եթե բավարարում
եք հասարակական օժանդակության որոշակի ծառայություններից օգտվելու համար
ներկայացվող որոշ պահանջներ, ապա հնարավոր է, որ ունենաք զեղչված գումարով
նույնականացման քարտի համար դիմելու իրավունք: Կառավարական կամ շահույթ
չհետապնդող կազմակերպություններն են որոշում, թե արդյո՞ք տվյալ անձը բավարարում
է զեղչված գնով նույնականացման քարտ ստանալու պայմանները:
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ԾԱնոթություն. Եթե դուք 62 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի եք, կարող եք անվճար
ստանալ տարեց քաղաքացու նույնականացման քարտ, որի դիմերեսին գրված է “Senior
Identification Card” («Տարեց քաղաքացու նույնականացման քարտ»): Տարեց քաղաքացու
նույնականացման քարտը վավերական է մինչև տրման ամսաթվին հաջորդած 8-րդ
ծննդյան օրը:

ԱռԱնց տուրքի նույնԱկԱնԱցմԱն քԱրտեր
• Այն վարորդները, ովքեր որևէ ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակի պատճառով
այլևս ի վիճակի չեն անվտանգ վարել, կարող են իրավունք ունենալ իրենց գործող
վարորդական իրավունքի վկայականն անվճար փոխանակելու նույնականացման
քարտի հետ, եթե համապատասխանեն որոշակի պահանջների:
• Եթե դուք «անօթևան» եք, ինչպես սահմանված է McKinney-Vento Act-ում, ինչը
ներառում է, բայց չի սահմանափակվում, հետևյալը՝ անօթևան երեխա կամ
պատանի, անօթևան անձ, կամ՝ անհատ կամ ընտանիք, որը փախչում է ընտանեկան
բռնությունից, ժամադրությունների ժամանակ գործադրվող բռնությունից, սեռական
բնույթի հանցագործությունից, հոգեբանական ահաբեկումից կամ կյանքին
սպառնացող այլ վտանգավոր վիճակից, ապա հնարավոր է, որ իրավունք ունենաք
ստանալու առանց տուրքի նույնականացման քարտ:
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելեք www.dmv.ca.gov կամ զանգահարեք
1-800-777-0133:

նույնԱկԱնԱցմԱն քԱրտի նորԱցում փոստով կԱմ ինտերնետով
Հաճախորդները, ովքեր իրենց նույնականացման քարտը փոստով կամ ինտերնետով
նորացնելու իրավունք ունեն, ծանուցում կստանան իրենց ընթացիկ նույնականացման
քարտի գործողության ժամկետի ավարտից մոտավորապես 90-120 օր առաջ: Զեղչված
գնով նույնականացման քարտերը չեն կարող նորացվել փոստով կամ ինտերնետով:

վԱրորդԱկԱն դպրոցներ
Երբ դուք մեքենա վարել եք սովորում, հարկավոր է գտնել որակյալ դասընթաց որևէ
հանրային կամ մասնավոր միջնակարգ դպրոցում կամ նահանգային արտոնություն
ունեցող մասնագիտացված վարորդական դպրոցում: DMV-ն Կալիֆոռնիայի
տարածքում արտոնագրում է մասնագիտացված դպրոցներ և հրահանգիչներ, որոնք
համապատասխանում են որակավորման խիստ չափանիշների: Դպրոցները պետք
է քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագիր ունենան, պայմանագիր
կնքեն ուսանողների հետ և լիակատար հաշվեմատյաններ ունենան, որպեսզի DMV-ն
կարողանա ստուգել դրանք: Դպրոցի տրանսպորտային միջոցները պետք է ամեն
տարի ստուգում անցնեն: Վարորդ-հրահանգիչները պետք է 3 տարին մեկ անգամ
գրավոր քննություն հանձնեն կամ ներկայացնեն ճանապարհային անվտանգության
բնագավառում շարունակական կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ: Եթե դուք
օգտվում եք մասնագիտացված վարորդական դպրոցի ծառայություններից, ստուգեք
վարորդ-հրահանգչի նույնականացման քարտը: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար
այցելեք www.dmv.ca.gov կամ կարդացեք «Արագ փաստեր» գրքույկի «Ինչպես ընտրել
վարորդական դպրոց վարորդական ուսուցման և վարորդական վերապատրաստման
համար» (Selecting a Driving School for Driver Education and Driver Training (DE/DT),
FFDL 33) բաժինը:
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տԱրեց վԱրորդների ԾրԱգիր
Տարեց վարորդների ծրագիրը 55 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի վարորդների
համար նախատեսված 8-ժամյա դասընթաց է: Դասընթացն ընդգրկում է տարեց
վարորդներին հատկապես հետաքրքրող բազմաթիվ թեմաներ, և այն անցկացնում
են DMV-ի կողմից հաստատված դասավանդողները: Լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու համար այցելեք DMV-ի կայքը: Ձեր ապահովագրական ընկերությունը կարող
է զեղչեր տրամադրել այն անձանց, ովքեր ավարտում են այս դասընթացը և ավարտական
վկայական են ստանում: Վկայականն ուժի մեջ է 3 տարի և կարող է նորացվել 4-ժամյա
դասընթաց ավարտելու դեպքում:

հետիոտների պԱրտԱկԱնությունները
Հետիոտները (ներառյալ առողջարար
վազքով զբաղվողները) պետք է տեղյակ
լինեն երթևեկության պայմաններին:
Զգուշացեք վարորդներից, քանի դեռ չեք
համոզվել, որ փողոցն անցնելու իրավունքը
ձերն է: Իմացեք, որ հիբրիդ մեքենաներն
ու էլեկտրամոբիլները գործնականում
անաղմուկ են էլեկտրաէներգիայով
աշխատելիս, և հնարավոր է, որ դուք չլսեք, թե
ինչպես են դրանք մոտենում խաչմերուկին:
Ճանապարհը զիջեք տրանսպորտային
միջոցներին, երբ փողոցը հատում եք խաչմերուկներում և հետիոտնային անցումներ կամ
նշաններ չունեցող հատվածներում: Հիշեք՝ Եթե ձեր հայացքը հանդիպում է վարորդի
հայացքին, դա դեռ չի նշանակում, թե նա զիջելու է ճանապարհը: Հանկարծակի մի՛ թողեք
մայթեզրը կամ որևէ այլ ապահով տեղ և մի՛ քայլեք կամ վազեք դեպի տրանսպորտային
միջոցի ընթացուղին այնպիսի հեռավորությամբ, որը կարող է վտանգավոր լինել ձեզ
համար: Հետևեք այս կանոնին, նույնիսկ երբ գտնվում եք հետիոտնային անցումի
վրա: Օրենքը պահանջում է, որ վարորդները միշտ ճանապարհը զիջեն հետիոտնին,
բայց եթե վարորդը չկարողանա ժամանակին կանգնել՝ ձեզ վրաերթի ենթարկելուց
խուսափելու համար, դուք շարունակում եք ենթակա լինել վրաերթի ենթարկվելու
վտանգին: Հետիոտները չպետք է շեղեն իրենց ուշադրությունը: Քայլելիս մի օգտագործեք
ձեր բջջային հեռախոսը կամ էլեկտրոնային անլար հաղորդակցության սարքը:
Տրանսպորտային միջոցների կամ այլ հետիոտների համար վտանգ չներկայացնելու
համար, դուք պետք է միշտ տեղյակ լինեք, թե ինչ է կատարվում ձեր շրջակայքում:
Միշտ հետևեք ճանապարհային լուսացույցներին: Դուք պետք է ենթարկվեք
հետիոտնային երթևեկության կանոններին՝ խաչմերուկի անցումներում հետիոտնային
լուսազդանշանների կամ ճանապարհային լուսացույցների առկայությունից կամ
բացակայությունից անկախ (տե՛ս էջ 29 և 30): Վարորդները պարտավոր են ճանապարհային
լուսացույցներով չկարգավորվող խաչմերուկում, հետիոտնային անցման սահմաններում
ճանապարհն անցնելու իրավունքը զիջել հետիոտներին՝ հետիոտնային անցման
գծանշված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից անկախ:
Երբ վառվում է լուսացույցի կանաչ կամ «ԱՆՑԵՔ» (WALK) լույսը, նայեք ձախ, աջ, ապա
կրկին ձախ և ճանապարհը զիջեք այն մեքենաներին, որոնք նախքան լուսացույցի լույսի
փոխվելն արդեն խաչմերուկ էին մտել:
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Եթե ճանապարհային լուսացույցի լույսը սկսում է թարթել կամ փոխվում է «ՄԻ ԱՆՑԵՔ»
(DON’T WALK) ազդանշանի կամ ձեռքը վեր բարձրացրած պատկերի, երբ դուք արդեն
հատել եք բաժանարար գոտիով փողոցի մի մասը, ապա կարող եք շարունակել
անցնել փողոցը: Փողոցն անցնելիս մի կանգնեք կամ լրացուցիչ խոչընդոտ մի ստեղծեք
երթևեկության համար: Հետիոտնային երթևեկությունը չի թույլատրվում ցանկացած
վճարովի կամրջի կամ ավտոմայրուղու փոխհատումներում, եթե մայթը բացակայում է,
և հետիոտների երթևեկությունը թույլատրող նշաններ չկան:
Եթե մայթեր չկան, քայլեք դեմքով դեպի հանդիպակաց երթևեկությունը (տե՛ս 24րրդ
էջում պատկերված նկարը): Մի քայլեք կամ վազեք այնպիսի արագընթաց բազմագոտի
ճանապարհով, որտեղ հետիոտների երթևեկությունն արգելող նշաններ կան: Մի քայլեք
կամ վազեք հեծանվային գոտիով, եթե մայթը բացակայում է: Գիշերային ժամերին
այնպես արեք, որ հնարավորինս տեսանելի լինեք՝
• կրելով սպիտակ, բաց գույնի կամ լույս անդրադարձնող հագուստ.
• կրելով գրպանի լապտեր:

Նոր տեխՆոլոգիակաՆ միջոցՆեր
Ձեր տրանսպորտային միջոցը կարող է ունենալ տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս
խոսակցություններ վարել բջջային հեռախոսով կամ երաժշտություն ունկնդրել
էլեկտրոնային անլար հաղորդակցության սարքով: Այդպիսի տեխնոլոգիական միջոցների
աճի պայմաններում կարևոր է պահպանել ճանապարհի նկատմամբ ուշադրությունը
և խուսափել մեքենավարելիս ուշադրությունը շեղող հանգամանքներից: Ահա որոշ
խորհուրդներ, որոնք կօգնեն նվազեցնել տեխնոլոգիական միջոցների առաջացրած
ուշադրության շեղումները՝
• մեքենա վարելու ընթացքում մի մուտքագրեք նավիգացիայի ցուցումներ.
• մեքենա վարելու ընթացքում մի կարգավորեք երաժշտական կամ այլ էլեկտրոնային
անլար հաղորդակցության սարքեր.
• նավիգացիոն սարքերի պարագայում հնարավորինս օգտվեք ձայնային նավիգացիայի
գործառույթից:
Ծ աՆոթություՆ . Մեքենավարման քննության ժամանակ բացառապես չի կարելի
օգտագործել տեխնոլոգիական միջոցներ, օրինակ՝ հետահայաց տեսախցիկներ և
ինքնակայանման համակարգ: Մեքենավարման քննության նպատակը մեքենա վարելու
ձեր կարողության մեջ համոզվելն է:
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ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ամրագոտիՆեր
Ամրագոտիներ կրելը օրենքի պահանջն է: Միշտ
ամրացրեք ձեր ամրագոտին և համոզվեք, որ բոլոր
ուղևորներն օգտվում են ամրագոտիներից կամ
երեխաների անվտանգության համակարգից:
Անվտանգության ամրագոտիներ (ինչպես
գոտկատեղի, այնպես էլ ուսի ամրագոտիներ) կրելը
կմեծացնի ձեր փրկության հավանականությունը
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծ
մասի ժամանակ: Կարևոր է ճիշտ կապել ամրագոտին:
• Ուսի ամրագոտին կապվում է ուսի և կրծքավանդակի
վրայով այնպես, որ նվազագույն չափով լինի
չպրկված: Չի կարելի ուսի ամրագոտին կապել
թևի տակ կամ մեջքի հետևում: Ուսի ամրագոտին
սխալ կապելը կարող է ծանր ներքին վնասվածքներ
հասցնել բախման դեպքում:
• Գոտկատեղի ամրագոտին պետք է կարգավորվի
այնպես, որ հարմար լինի և ամրացումից հետո անցնի
կոնքերի վրայով: Այլապես, ընդհարման ժամանակ
կարող եք սահել և դուրս գալ ամրագոտուց, ինչը
կհանգեցնի մարմնական վնասվածքի կամ մահվան:
• Հղի կանայք պետք է գոտկատեղի ամրագոտին ամրացնեն որքան հնարավոր է ցածր՝
որովայնի ներքևից, իսկ ուսի գոտին պետք է անցնի կրծքերի արանքով ու իջնի ներքև՝
որովայնի կողքից:
Դուք և բոլոր ուղևորները պետք է անվտանգության ամրագոտիներ կրեք, հակառակ
դեպքում դուք և (կամ) ձեր ուղևորը (ուղևորները) կարող եք տուգանվել: Եթե ուղևորը
16րից ցածր տարիքի է, կարող եք տուգանվել,, եթե նա չի կապել իր ամրագոտին:
Գծապատկերը լուսաբանում է, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ տրանսպորտային
միջոցների բախման դեպքում: Եթե ձեզ կողքից հարվածեն, ապա հարվածը ձեզ աջ ու
ձախ կնետի: Անվտանգության ամրագոտիներն ու ուսի ամրագոտին ձեզ պահում են
մեքենան կառավարելու համար ավելի լավ դիրքում և կարող են նվազագույնի հասցնել
ծանր վնասվածքների հավանականությունը: Գծապատկերը նաև լուսաբանում է,
թե ինչպես է բախվելիս կանգ առնում ձեր մեքենան, բայց դուք շարունակում եք
նույն արագությամբ առաջ ընթանալ, մինչև բախվեք սարքերի վահանակին կամ
հողմապակուն:

երեխաՆերի աՆվտաՆգությաՆ համակարգ եվ հատուկ մաՆկակաՆ ՆստոցՆեր
Ձեր երեխան պետք է պաշտպանված լինի կա՛մ երեխա ուղևորների՝ դաշնային
կանոնակարգերով հաստատված անվտանգության համակարգով, կա՛մ ամրագոտիով՝
իր հասակից և տարիքից կախված:
• 2 տարեկանից ցածր տարիքի երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն երեխա
ուղևորների անվտանգության հետահայաց համակարգով, եթե երեխայի քաշը 40
ֆունտ (18 կգ) կամ ավելի չէ, կամ հասակը 3 ֆուտ 4 դյույմ (≈ 100 սմ) կամ ավելի
բարձր չէ:
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• 8 տարեկանից ցածր տարիքի կամ 4 ֆուտ 9 դյույմից (≈ 145 սմ) ցածր հասակի
երեխաները պետք է պատշաճ կերպով ապահով տեղավորված լինեն դաշնային
կանոնակարգերով հաստատված անվտանգության համակարգում:
• 8 տարեկանից փոքր երեխաները կարող են գտնվել տրանսպորտային միջոցի
առջևի նստոցում՝ դաշնային կանոնակարգերով հաստատված անվտանգության
համակարգում, հետևյալ դեպքերում՝
— հետևի նստոց գոյություն չունի.
— հետևի նստոցները կողք նայող հետգցովի նստոցներ են.
— հետևի նստոցները հետահայաց նստոցներ են.
— երեխա ուղևորների անվտանգության համակարգը հնարավոր չէ պատշաճորեն
տեղադրել հետևի նստոցում.
— հետևի բոլոր նստոցներն արդեն զբաղեցված են 7 տարեկան կամ ավելի փոքր
երեխաներով.
— բժշկական նկատառումներով՝ երեխան չպետք է երթևեկի հետևի նստոցում
նստած:
• Երեխային արգելվում է երթևեկել օդային բարձիկով համալրված տրանսպորտային
միջոցի առջևի նստոցում, եթե նա գտնվում է երեխա ուղևորների անվտանգության
հետահայաց համակարգում:
• 8 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի ԿԱՄ առնվազն 4 ֆուտ 9 դյույմ (≈ 145
սմ) հասակի երեխաները կարող են օգտագործել դաշնային չափորոշիչներին
համապատասխանող և պատշաճորեն տեղակայված ամրագոտիներ:
ԾաՆոթություՆ. Երեխա ուղևորների անվտանգության համակարգի տեղադրումը կարելի
է ստուգել՝ դիմելով տեղական իրավապահ մարմիններին կամ հրշեջ բաժանմունքներին:
Երեխայի մեծանալուն զուգընթաց ստուգեք՝ արդյոք երեխա ուղևորների անվտանգության
համակարգի չափերը համապատասխանում են ձեր երեխային:

աՆվտաՆգ երթեվեկություՆ օդայիՆ բարձիկՆեր ուՆեցող մեքեՆայով
Օդային բարձիկներն անվտանգության միջոց են, որոնք օգնում են ավելի մեծ
անվտանգություն ապահովել, քան հնարավոր կլիներ միայն ամրագոտիով: Մեքենան
վարելիս օդային բարձիկից առնվազն 10 դյույմ հեռավորություն պահպանեք (այն
պետք է չափել ղեկանիվի կենտրոնից մինչև ձեր կրծոսկրը), եթե կարող եք դա անել՝
միաժամանակ լիովին կառավարելով ձեր մեքենան: Եթե չեք կարող նստել օդային
բարձիկից 10 դյույմ (25,4 սմ) հեռավորության վրա՝ անվտանգությունը լիովին
պահպանելով, խորհրդի համար դիմեք մեքենան վաճառողին կամ արտադրողին և
պարզեք, թե ինչ լրացուցիչ միջոցներով կարելի է հեռանալ օդային բարձիկից:
Ուղևորները նույնպես պետք է նստեն ուղևորի օդային բարձիկից առնվազն 10 դյույմ
հեռու:
ԾաՆոթություՆ. Կողային օդային բարձիկի մոտ նստած երեխաները կարող են ենթարկվել
լուրջ կամ մահացու վնասվածք ստանալու վտանգին:
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ավտոմեքեՆաՆերում հսկողություՆից դուրս թողՆվաԾ երեխաՆեր
Երեխային ավտոմեքենայում առանց հսկողության թողելը երբեք ճիշտ գաղափար չէ:
Արգելվում է մինչև 6 տարեկան երեխաներին մենակ թողնել ավտոմեքենայում:
ԾաՆոթություՆ. Երեխային կարելի է մեքենայում թողնել 12 տարեկան կամ ավելի մեծ
երեխայի հսկողության տակ:

ՇեղվաԾ ուՇադրությամբ մեքեՆավարում
Ցանկացած բան, որը ձեզ թույլ չի տալիս անվտանգ շահագործել տրանսպորտային
միջոցը, ուշադրության շեղում է: Ստորև բերված են վարորդի ուշադրության 3 տեսակի
շեղումներ՝
• տեսողական ր աչքերը չեն նայում ճանապարհին.
• իմացական ր միտքը չի հետևում ճանապարհին.
• ֆիզիկական ր ձեռքերը ղեկի վրա չեն:
Ահա շեղված ուշադրությամբ մեքենավարում առաջացնող և տրանսպորտային
միջոցների բախումներին հանգեցնող որոշ գործողություններ՝
• դյուրակիր սարքի (օրինակ՝ բջջային հեռախոսի, երաժշտական սարքի) գործածում.
• ձեռքի մեկնում տրանսպորտային միջոցի ներսում որևէ առարկայի.
• տրանսպորտային միջոցից դուրս գտնվող առարկայի կամ իրադարձության դիտում.
• ընթերցանություն.
• սննդի ընդունում.
• կոսմետիկական (դիմահարդարման) միջոցի գործածում:
Պատահարների և ուշադրության շեղումների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն
կարելի է գտնել «Արագ փաստեր» գրքույկի «Վարորդի ուշադրությունը շեղող
գործոնները» (Driver Distractions, FFDL 28) բաժնում։

վտաՆգՆեր Շոգ եղաՆակիՆ
Երեխաներին և (կամ) կենդանիներին շոգ մեքենայի մեջ մենակ թողնելը վտանգավոր
է և անօրինական (CVC §15620): Արևի տակ մնալիս, նույնիսկ թեթևակի բացված
պատուհանի դեպքում ջերմաստիճանը կարող է շատ արագ բարձրանալ կայանված
մեքենայի ներսում:
Չափազանց մեծ ջերմային ազդեցությունը կարող է հանգեցնել ջրազրկման, ջերմային
հարվածի և մահվան: Կալիֆոռնիա նահանգի Քրեական օրենսգրքի (California Penal
Code) §597.7 հոդվածն արգելում է որևէ կենդանի թողնել կամ պահել առանց հսկողության
մնացած ավտոմեքենայի մեջ այնպիսի պայմաններում, որոնք շոգի պատճառով
վտանգում են կենդանու առողջությունը կամ ինքնազգացողությունը:
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ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
երթեվեկություՆը կարգավորող լուսացույցՆեր
Հոծ կարմիր –Ճանապարհային լուսացույցի կարմիր լույսը նշանակում է
«ԿԱՆԳ ԱՌ» (STOP): Լուսացույցի կարմիր լույսի տակ կարող եք աջ շրջադարձ
կատարել կանգ առնելուց հետո: Ճանապարհը զիջեք հետիոտներին,
հեծանվորդներին և վտանգ ներկայացնելու չափ մոտ գտնվող
տրանսպորտային միջոցներին: Աջ շրջադարձ կատարեք միայն այն ժամանակ,
երբ այդ անելը վտանգ չի ներկայացնում: Շրջադարձ մի կատարեք, եթե նշված
է «ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍԻ ՏԱԿ ՇՐՋԱԴԱՐՁՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է» (NO TURN ON
RED):
Կարմիր սլաք –Կարմիր սլաքը նշանակում է «ԿԱՆԳ ԱՌ» (STOP): Տեղից մի
շարժվեք, մինչև վառվի կանաչ լույսը կամ հայտնվի կանաչ սլաքը: Կարմիր
սլաքի տակ շրջադարձ մի կատարեք:
Թարթող կարմիր –Ճանապարհային լուսացույցի թարթող կարմիր լույսը
նշանակում է «ԿԱՆԳ ԱՌ» (STOP): Կանգ առնելուց հետո կարող եք շարժվել,
երբ դա ապահով է: Հետևեք ճանապարհի առավելության կանոններին:
Հոծ դեղին –Ճանապարհային լուսացույցի դեղին լույսը նշանակում է
«ԶԳՈՒՅՇ» (CAUTION): Շուտով վառվելու է լուսացույցի կարմիր լույսը: Դեղին
լույսը տեսնելիս կանգ առեք, եթե դա անվտանգ է: Եթե կանգ առնելն անվտանգ
չէ, զգուշորեն անցեք խաչմերուկը:
Դեղին սլաք –Դեղին սլաքը նշանակում է, որ շրջադարձ կատարելու
«պաշտպանված» ժամանակը սպառվում է: Պատրաստ եղեք հետևելու
հաջորդ լուսային ազդանշանին, որը կարող է լինել լուսացույցի կանաչ կամ
կարմիր լույս կամ կարմիր սլաք:
Թարթող դեղին – Ճանապարհային լուսացույցի թարթող դեղին լույսը
նախազգուշացնում է «ԶԳՈՒՇՈՐԵՆ ԱՌԱՋ ՇԱՐԺՎԵԼՈՒ» (PROCEED WITH
CAUTION) մասին: Ընթացքը դանդաղեցրեք և աչալուրջ եղեք խաչմերուկ
մուտք գործելուց առաջ: Խաչմերուկում ճանապարհը զիջեք ցանկացած
հետիոտնի, հեծանվորդի կամ տրանսպորտային միջոցի: Ճանապարհային
լուսացույցի թարթող դեղին լույսի դեպքում կանգ առնելու կարիք չկա:
Թարթող դեղին սլաք – Ճանապարհային լուսացույցի այս ազդանշանը
նշանակում է, որ շրջադարձերը թույլատրվում են (չպաշտպանված), բայց
նախ պետք է ճանապարհը զիջեք հանդիպակաց երթևեկությանն ու
հետիոտներին, այնուհետև զգուշորեն առաջ շարժվեք:
Հոծ կանաչ –Ճանապարհը զիջեք դեռևս խաչմերուկում գտնվող բոլոր
տրանսպորտային միջոցներին, հեծանվորդներին և հետիոտներին:
Լուսացույցի կանաչ լույսը նշանակում է «ԳՆԱՑԵՔ» (GO): Եթե ձախ
շրջադարձ եք կատարում, ապա դա արեք միայն այն դեպքում, երբ
շրջադարձը կատարելու համար բավարար տարածություն ունեք՝ առանց վտանգավոր
իրավիճակ ստեղծելու որևէ փոխադրամիջոցի, հեծանվորդի կամ հետիոտնի համար:
Մուտք մի գործեք խաչմերուկ, եթե չեք հասցնելու այն ամբողջությամբ հատել մինչև
լուսացույցի կարմիր լույսի վառվելը: Խաչմերուկում խցանում ստեղծելու համար կարող
եք տուգանվել:
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Կանաչ սլաք – Կանաչ սլաքը նշանակում է «ԳՆԱՑԵՔ» (GO): Դուք
պետք է ընթանաք սլաքի ցույց տված ուղղությամբ այն բանից հետո, երբ
ճանապարհը զիջեք դեռևս խաչմերուկում գտնվող բոլոր տրանսպորտային
միջոցներին, հեծանվորդներին և հետիոտներին: Կանաչ սլաքը թույլ է տալիս
«պաշտպանված» շրջադարձ կատարել: Հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցները,
հեծանվորդները և հետիոտները կանգ են առնում լուսացույցի կարմիր լույսի տակ
այնքան ժամանակ, քանի դեռ կանաչ սլաքը չի վառվել:
Ճանապարհային լուսացույցի անսարքություն (խափանում) –Երթևեկությունը
կարգավորող լուսացույցը չի գործում, և (կամ) լուսացույցի լույսերը չեն վառվում: Առաջ
շարժվեք զգուշորեն, ասես խաչմերուկը բոլոր ուղղություններով կարգավորվում է
«ԿԱՆԳ ԱՌ» (STOP) նշանով։

հետիոտՆայիՆ լուսացույցՆեր
Հետիոտնային երթևեկության լուսացույցները պատկերում են հետևյալ օրինակներին
նման բառեր և նկարներ.
«Անցեք» (Walk) կամ «Փողոցն անցնող մարդ» (Walking Person) պատկերող
լուսացույցը նշանակում է, որ կարելի է փողոցը հատել:
«Մի անցեք» (Don’t Walk) կամ «Բարձրացրած ձեռք» (Raised Hand)
պատկերող լուսացույցը նշանակում է, որ չի թույլատրվում սկսել փողոցի
հատումը:
Թարթող «Մի անցեք» (Don’t Walk) կամ թարթող «Բարձրացրած ձեռք»
(Raised Hand) պատկերող լուսացույցը նշանակում է, որ չի կարելի սկսել
հատել փողոցը, որովհետև լուսացույցի լույսը փոխվելու է: Եթե հետիոտնը
սկսում է փողոցն անցնել այն բանից հետո, երբ լուսացույցի լույսը սկսում
է թարթել, շարժվելուց առաջ սպասեք, մինչև հետիոտնը (հետիոտները)
վերջացնի փողոցն անցնելը:
Հետիոտնային ճանապարհային լուսացույցները նաև կարող են թվեր ցույց տալ՝ նշելու,
թե քանի վայրկյան է մնացել փողոցը հատելու համար: Հետիոտնային երթևեկության այս
լուսացույցները հետիոտներին թույլ են տալիս արագացնել քայլերը, եթե անցնելու
ժամանակը մոտենում է ավարտին:
Հետիոտնային փուլերը (նաև կոչվում է «Փողոցի անցում բոլոր կողմերից»)
խաչաձև, անկյունագծային հետիոտնային անցումների շարք են,
որոնք հետիոտներին թույլ են տալիս խաչմերուկը միաժամանակ
հատել ցանկացած ուղղությամբ, այդ թվում՝ անկյունագծորեն: Այս
ազդանշանները կանգնեցնում են տրանսպորտային միջոցների ամբողջ
երթևեկությունը հետիոտների՝ փողոցը բոլոր կողմերից անցնելու փուլում:
Հետիոտնային երթևեկության որոշ լուսացույցներ կարող են հաղորդել
կարճ ձայնային ազդանշան կամ ծլվլոց կամ խոսքային հաղորդագրություն: Դրանց
նպատակն է օգնել կույր կամ թույլ տեսողություն ունեցող անձանց անցնել փողոցը:
Ճանապարհային լուսացույցներից շատերի վրա հետիոտնի սեղմակոճակ կա, որը
հարկավոր է սեղմել, որպեսզի ակտիվացվի «Անցեք» (Walk) կամ «Փողոցը հատող
մարդ» (Walking Person) հետիոտնային լուսազդանշանը: Եթե հետիոտների համար
նախատեսված ազդանշաններ չկան, ապա հետևեք տրանսպորտային միջոցների
երթևեկությունը կարգավորող լուսացույցին:
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ՃաՆապարհայիՆ ՆՇաՆՆեր
Երթևեկության նշանի երկրաչափական ձևը և գույնը հուշում են,
թե ինչպիսի տեղեկություն է այն պարունակում: Ահա՛ գործածվող
հիմնական ձևերը:
8-անկյուն կարմիր ԿԱՆԳ ԱՌ (STOP) նշանը ցույց է տալիս, որ դուք
պետք է այս նշանը տեսնելուն պես լրիվ «ԿԱՆԳՆԵՑՆԵՔ» մեքենան:
Կանգ առեք սպիտակ սահմանագծի մոտ (փողոցի լայնքով ձգվող
սպիտակ գիծ) կամ նախքան հետիոտնային անցում մուտք գործելը: Եթե
փողոցում գծանշված չէ սահմանագիծ կամ հետիոտնային անցում, ապա
կանգ առնեք նախքան խաչմերուկ մուտք գործելը: Առաջ շարժվելուց
առաջ ստուգեք երթևեկությունը բոլոր ուղղություններով:

STOP

3-ակողմ կարմիր ԶԻՋԻՐ (YIELD) նշանը ցույց է տալիս, որ ճանապարհը
շարունակելուց առաջ հարկավոր է դանդաղեցնել մեքենայի ընթացքը և
անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ լինել կանգ առնելու՝ այլ
տրանսպորտային միջոցներին, հեծանվորդներին և հետիոտներին թույլ
տալով անցնել:
Քառակուսի կարմիր և սպիտակ կարգավորող նշանը ցույց է տալիս, որ
հարկավոր է հետևել նշանի ցուցումին: Օրինակ՝ ՄՈՒՏՔՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ
DO NOT
Է (DO NOT ENTER) նշանը ցույց է տալիս՝ չի կարելի մտնել այն
ճանապարհը կամ իջատեղը, որտեղ նշանը տեղադրված է (սովորաբար,
ENTER
արագընթաց բազմագոտի ճանապարհից դուրս եկող իջատեղում):
ՄՈՒՏՔՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է (DO NOT ENTER) նշանի կողքին կարող է
տեղադրված լինել կամ չլինել ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ԳՈՏԻ (WRONG WAY)
նշանը: Եթե տեսնեք այդ նշաններից որևէ մեկը կամ երկուսը միասին,
WRONG
WAY
շարժվեք դեպի ճանապարհի եզրը ու կանգ առեք: Դա նշանակում է, որ
դուք շարժվում եք երթևեկությանը հակառակ ուղղությամբ: Ապահով
լինելու դեպքում հետընթաց տվեք կամ շրջվեք և վերադարձեք այն
ճանապարհը, որով ընթանում էիք: Եթե գիշերով ընթանաք
երթևեկությանը հակառակ ուղղությամբ, ճանապարհի ցցուն անդրադարձիչները
կարմիր լույս կանդրադարձնեն ձեր ցոլալապտերների լույսի ներքո:
Նշանը, որը պատկերում է կարմիր շրջանակ և այն հատող կարմիր գիծ,
միշտ նշանակում է «ՈՉ»: Շրջանակի ներսում պատկերված նկարը ցույց
է տալիս, թե ինչ չի կարելի անել: Նշանը կարող է բառեր պարունակել կամ
չպարունակել:
Դեղին և սև շրջանաձև նշանը կամ խաչաձև նշանը ցույց է տալիս, որ դուք
մոտենում եք երկաթուղային գծանցի: Դուք պետք է նայեք, լսեք, ընթացքը
դանդաղեցնեք և պատրաստ լինեք անհրաժեշտության դեպքում կանգ
առնելու: Թույլ տվեք, որ գնացքներն անցնեն, նախքան կշարունակեք ձեր
ընթացքը: Երկաթուղային գծանցներից շատերը նաև ունեն կապույտ և
սպիտակ նշան, որը ցույց է տալիս, թե ինչ անել, եթե արտակարգ
իրավիճակ է ստեղծվել ռելսերի մոտ կամ վրա, կամ եթե ձեր
տրանսպորտային միջոցը լռվել է ռելսերի վրա:

R

R

5-անկյուն նշանը ցույց է տալիս, որ մոտակայքում դպրոց կա: Կանգնեցրեք
մեքենան, եթե հետիոտնային անցումով երեխաներ են անցնում:
Շեղանկյունաձև 4-անկյուն նշանը զգուշացնում է առջևում հատուկ
ճանապարհային պայմանների և վտանգների մասին: Նախազգուշացնող
նշաններից շատերը շեղանկյունաձև են:
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Կարմիր և սպիտակ կարգավորող նշաններ

Հետադարձն արգելվում է
(No U-turn)

Ձախ շրջադարձն արգելվում է
(No Left Turn)

Աջ շրջադարձն արգելվում է
(No Right Turn)

Սպիտակ կարգավորող նշաններ

Հետիոտների,
հեծանիվների,
մոպեդների
երթևեկն արգելվում է:

Առջևում՝ երկկողմանի
երթևեկություն

Կայանումը միշտ
արգելվում է

Զիջիր վերընթաց
երթևեկությանը

Միակողմանի
երթևեկություն

Միակողմանի
երթևեկություն
Կայանում միայն
արտակարգ իրավիճակի
դեպքում

Շրջադարձերն
արգելվում են

Կանաչ լույսի տակ ձախ
շրջադարձ կատարողը
զիջում է

Ձախ շրջադարձ կամ
հետադարձ

Միայն ձախ շրջադարձ

Արագության
սահմանափակում

3 ռելսուղի

Ընդունեք աջ

Վազանցն արգելվում է

Դանդաղ երթևեկողները Արգելվում է կանգ առնել
ընդունեն աջ
երկաթգծերի վրա

Մի խցանիր խաչմերուկը

Ավտոճանապարհի շինարարության և տեխնիկական սպասարկման նշաններ

Միջանցիկ
երթևեկության
վերադասավորումը՝
ձախից

Առջևում ճանապարհը
փակ է

Առջևում
ճանապարհաշինական
մեքենաներ են

Առջևում ազդարար է

Առջևում
աշխատանքներ են
իրականացվում
կողնակի վրա
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Տեղեկատու-ցուցիչ նշաններ

Օդանավակայան

Դահուկասահքի գոտի

Վտանգավոր բեռների ցուցանակներ

Հանգստի գոտի՝ 1 մղոնից

Տրամվայ

Դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոց

Նախազգուշացնող նշաններ

Սայթաքուն է,
երբ թաց է
(Slippery When Wet)

Միախառնվող
երթևեկություն
(Merging Traffic)

Բաժանարար
գոտիով երկկողմանի
ճանապարհ
(Divided Highway)

Կտրուկ շրջադարձ
(Sharp Turn)

Երկկողմանի
երթևեկություն
(Two Way Traffic)

Գոտու վերջ
(Lane Ends)

Բաժանարար
գոտիով երկկողմանի
ճանապարհի վերջ
(End Divided Highway)

Առջևում լուսացույց է
(Traffic Signal Ahead)

Հետիոտնային անցում
(Pedestrian Crossing)

Լրացուցիչ գոտի
(Added Lane)

Խաչմերուկ (Crossroad)

Կանգ առ առջևում
(Stop Ahead)

Զիջել առջևում
(Yield Ahead)

Ոլորան
(Curve)

T-աձև ճամփաբաժան
(“T” Intersection)

Ուղղության սլաք (Directional Arrow)

Ոլորապտույտ ճանապարհ (Winding Road)

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք
www.dot.ca.gov կայքը
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Սպիտակ ուղղանկյուն նշանը ցույց է տալիս, որ պահանջվում է ենթարկվել կարևոր
կանոնների:
Որոշ նախազգուշացնող նշաններ ունեն լուսարձակող դեղնականաչ ֆոն: Այդ
նշանները նախազգուշացնում են հետիոտներին, հեծանվորդներին, դպրոցներին,
խաղահրապարակներին, դպրոցական ավտոբուսներին և դպրոցական ուղևորների
նստեցման գոտիներին առնչվող պայմանների մասին: Հետևեք բոլոր նախազգուշացնող
նշաններին՝ անկախ դրանց ձևից ու գույնից (օրինակները տե՛ս 32-րդ և 33-րդ էջերում):):

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԵՎ
ԿԱՆՈՆՆԵՐ
առաջնահերթ երթեվեկության կանոններ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Երբեք մի սպասեք, որ ուրիշ վարորդներ ճանապարհի առավելության իրավունք
կտան ձեզ: Ուրիշների ճանապարհի առավելությունը հարգելը չի սահմանափակվում
այնպիսի իրավիճակներով, ինչպիսիք են խաչմերուկներում հետիոտներին զիջելը
կամ հեծանվորդների և մոտոցիկլավարների ճանապարհի առավելության իրավունքի
նկատմամբ ուշադիր լինելը: Զիջեք երթևեկության առավելության ձեր իրավունքը, եթե
դա օգնում է խուսափել բախումներից:

Հետիոտներ
Հետիոտնը մի անձ է, ով երթևեկում է ոտքով կամ օգտագործում է փոխադրամիջոցներ,
օրինակ՝ անվաչմուշկներ, անվատախտակներ և այլն, բացառությամբ հեծանիվի:
Հետիոտն է համարվում նաև այն հաշմանդամը, ով տեղաշարժվում է եռանիվ կամ
քառանիվ հեծանվով կամ անվասայլակով:
• Եթե մոտենում եք հետիոտնային անցմանն անկյունում կամ այլ հետիոտնային
անցման, նույնիսկ եթե անցումը ճանապարհի միջին մասում է, ճանապարհային
լուսացույցներով կամ առանց լուսացույցների անկյունում է, ապա, անկախ այն բանից՝
անցումը ներկով գծանշված է, թե ոչ, պահանջվում է զգուշություն ցուցաբերել և
նվազեցնել արագությունը կամ անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնել՝ հետիոտնի
անվտանգությունն ապահովելու համար:
• Մի շրջանցեք հետիոտնային անցումի մոտ կանգնած
ոչ մի մեքենա: Հնարավոր է, որ այդ պահին փողոցը
հատում է որևէ հետիոտն, որին դուք չեք նկատում:
Կանգ առեք և շարժվեք, երբ բոլոր հետիոտներն անցել
են փողոցը:
• Երբեք մեքենան մի վարեք մայթով, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ մայթը հարկավոր է հատել որևէ
ուղեմուտք կամ նրբանցք մտնելու կամ այնտեղից
դուրս գալու համար: Մայթը հատելիս միշտ զիջեք հետիոտներին:
• Մեքենան մի կանգնեցրեք հետիոտնային անցումում: Դրանով դուք վտանգում եք
հետիոտներին:
• Հիշեք. եթե հետիոտնը հայացքը ձեզ է ուղղում, ապա նա պատրաստ է փողոցը
հատելու: Ճանապարհը զիջեք հետիոտնին:
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• Բավարարժամանակտվեք,որպեսզիփողոցըհատեն՝
— տարեցհետիոտները.
— հաշմանդամհետիոտները.
— փոքրերեխաներիհետանցնողհետիոտները:
• Ենթարկվեքհետիոտներինվերաբերողնշաններին:Օրինակներըներառումեն՝
Կարեվոր է.Կույրհետիոտներնապավինումենձերմեքենայի
ձայնին,որովտեղեկանումենմեքենայիներկայությանմասին,
ևհետիոտնայինազդանշանիձայնին,որպեսզիիմանան,թե
երբ է հնարավոր անվտանգ հատել փողոցը: Կարևոր է, որ
մեքենանկանգնեցնեքհետիոտնայինանցումիցմինչև5ֆուտ
(1,5մետր)հեռավորությանվրա:Կոմբինացվածմեքենաների
կամ էլեկտրամոբիլների վարորդները պետք է հատկապես
տեղյակ լինեն, որ շարժիչի կամ էլեկտրաշարժիչի ձայնի
բացակայության պատճառով կույր հետիոտնը կարող է
ենթադրել,որմոտակայքումոչմիմեքենաչկա:Հետևեքայսնշանին.
• ե
 րբ կույր անձը դադարեցնում է ձեռնափայտի շարժումը և հետ է քաշվում
խաչմերուկից,դասովորաբարնշանակումէ,որկարողեքանցնել(կույրհետիոտների
վերաբերյալհավելյալտեղեկատվությունկարելիէգտնել80-րդէջում):

Հետիոտնայինանցումներ
Հետիոտնային անցումը փողոցի այն մասն է, որը նախատեսված է հետիոտների
երթևեկության համար: Երբ պահանջվում է կանգ առնել նշանի կամ ազդանշանի
պատճառով,ապապետքէկանգառնեքմինչևկանգ-գիծը,հետիոտնայինանցումը,
կանգի նշանը կամ ազդանշանը: Դուք պետք է միշտ զիջեք անցում մուտք գործող
կամարդենանցումումգտնվողհետիոտներին:Ոչբոլորհետիոտնայինանցումներն
ենգծանշված:Եթեկանգ-գիծկահետիոտնայինանցումիցառաջ,ապանախպետքէ
ենթարկվել կանգ-գծին: Գծանշված կամ ոչ գծանշված անցումներում հետիոտները
ճանապարհիառավելությունունեն:Թեևհետիոտներըերթևեկությանառավելություն
ունեն,նրանքնույնպեսպետքէհետևենճանապարհայիներթևեկությանկանոններին:
Եթե մեքենայով մոտենում եք հետիոտնային անցմանը, ապա պահանջվում է
զգուշությունցուցաբերելևնվազեցնելարագությունը՝հետիոտնիանվտանգությունն
ապահովելուհամար:Գուցեհարկլինիկանգառնել,որպեսզիհամոզվեք,որհետիոտնի
անվտանգություննապահովվածէ,ինչպեսշարադրվածէCVC§21950պարագրաֆում:
Հետիոտնայինանցումներըհաճախգծանշվածենսպիտակգծերով:Դպրոցներիմոտ
անցումներըկարողենգծանշվածլինելդեղինգծերով:Որոշհետիոտնայինանցումներում
տեղադրվածենլինումթարթողլույսեր,որոնքզգուշացնումենհետիոտներիհնարավոր
անցման մասին: Անկախ այն բանից՝ լույսը թարթում է, թե ոչ, ուշադիր ստուգեք
հետիոտներիառկայությունըևպատրաստեղեքկանգառնելու:

Փոխհատումներ
Փոխհատում է կոչվում ցանկացած վայր, որտեղ երթևեկելի մասի մի գոտի
հատվումէմեկայլերթևեկելիմասիհետ:Փոխհատումներըներառումենհատվող
փողոցները,երկրորդականփողոցները,նրբանցքները,մուտքերըդեպիարագընթաց
բազմագոտիճանապարհներևցանկացածայլտեղ,ուրտարբերմայրուղիներովկամ
ճանապարհներովերթևեկողտրանսպորտայինմիջոցներըհանդիպումենմիմյանց:
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• Ա
 յնփոխհատումներում,որտեղչկան«ԿԱՆԳԱՌ»(STOP)կամ«ԶԻՋԻՐ»(YIELD)
նշաններ, դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը և պատրաստ եղեք կանգ առնելու:
Ճանապարհըզիջեքայնմեքենաներինևհետիոտներին,որոնքարդենխաչմերուկում
ենկամհենցնորենմտնումխաչմերուկ:Զիջեքնաևայնտրանսպորտայինմիջոցին
կամհեծանվին,որըձեզանիցառաջէհասնումխաչմերուկ,կամայնտրանսպորտային
միջոցինկամհեծանվին,որնընթանումէձերաջիցևխաչմերուկէհասնումձեզհետ
միաժամանակ:
• Ճամփաբաժաններում, որտեղ չկան «ԿԱՆԳ ԱՌ» (STOP) կամ «ԶԻՋԻՐ» (YIELD)
նշաններ,ճանապարհըզիջեքգլխավորճանապարհովերթևեկողտրանսպորտային
միջոցներինևհետիոտներին:Նրանքերթևեկությանառավելությունունեն:
• Ձախշրջադարձկատարելիսճանապարհըզիջեքայնբոլորմոտեցողտրանսպորտային
միջոցներին,որոնք վտանգավորության աստիճանի մոտ են գտնվում: Բացի այդ,
ուշադիրեղեք՝մոտոցիկլավարներին,հեծանվորդներինևհետիոտներիննկատելու
համար:
Խորհուրդ անվտանգության վերաբերյալ. Երբ սպասում եք ձախ շրջադարձ
կատարելու,անիվներնայնքանժամանակուղիղպահեք,մինչևշրջադարձկատարելն
անվտանգլինի:Եթեանիվներըդեպիձախթեքվածլինեն,ևհետևիցձեզորևէմեքենա
հարվածի,դուքկարողեքհայտնվելհանդիպակացերթևեկությանմեջ:
• Ա
 ջշրջադարձկատարելիսհամոզվեք,որչկանփողոցնանցնելցանկացողհետիոտներ
ևձերկողքիցընթացողհեծանվորդներ:
• Բաժանարարգոտիովերկկողմանիճանապարհներիկամմիքանիերթևեկության
գոտիունեցողավտոմայրուղիներիվրանայեք՝արդյոքմեքենաներչենընթանում
այնգոտիով,որըդուքհատելուեք:Ձախկամաջշրջադարձկատարեքմիայնայն
ժամանակ,երբդաանվտանգէ:
• Երբփոխհատմանբոլորանկյուններումկա«ԿԱՆԳԱՌ»(STOP)նշան,նախկանգ
առեք,հետոհետևեքվերըթվարկվածկանոններին:
• Եթեմեքենանկայանելեքճանապարհիկողքինկամդուրսեքգալիսկայանատեղից
ևայլն,նախքաներթևեկությունմուտքգործելըզիջեքերթևեկությանհոսքումգտնվող
մեքենաներին:

Օղակաձևփոխհատումներ
Օ ղ ա կ ա ձ և  հ ա տ ո ւ մ ը  մ ի  փ ո խ հ ա տ ո ւ մ
է ,  ո ր տ ե ղ  ե ր թ և ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը  շ ա ր ժ վ ո ւ մ  է
կենտրոնական կղզյակի շուրջը ժամացույցի
սլաքին հակառակ ուղղությամբ: Օղակաձև
հատումները հեծանվուղիներ չունեն, ուստի
բոլոր տրանսպորտային միջոցները պետք է
համատեղօգտագործենճանապարհը:Օղակաձև
փոխհատում մտնող կամ այնտեղից դուրս եկող
տրանսպորտայինմիջոցներըկամհեծանիվները
պետքէճանապարհըզիջեներթևեկությանբոլոր
տեսակներին,ներառյալհետիոտներին:
Օղակաձևփոխհատմանըմոտենալիս՝
• դ
 անդաղեցրեքմեքենայիընթացքը.
• ճանապարհըզիջեքայնհատողհետիոտներին Երթևեկությանմեկևմիքանի
գոտիունեցողօղակաձևհատում
ուհեծանվորդներին.
• ն այեք, թե ինչ նշաններ և (կամ) երթևեկելի
մասիգծանշումներկան,որոնքձեզցուցումներենտալիսկամարգելումորոշակի
գործողություններկատարել.
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• օ ղակաձևփոխհատում(դեպիաջուղղությամբ)մուտքգործեքայնժամանակ,երբ
բավարարտարածությունկաերթևեկողտրանսպորտայինմիջոցներիմիջև՝հոսքին
անվտանգմիախառնվելուհամար.
• երթևեկեքժամացույցիսլաքինհակառակուղղությամբ.կանգմիառեքևմիվազանցեք.
• ազդանշանտվեքերթևեկությանգոտիներըփոխելիսկամօղակաձևփոխհատումից
դուրսգալիս.
• եթե չհասցնեք դուրս գալ, շարունակեք պտտվել կղզյակի շուրջը, մինչև կրկին
հայտնվեք ելքի մոտ: Մեկից ավելի երթևեկության գոտի ունեցող օղակաձև
խաչմերուկումմուտքիևելքիգոտինընտրեքըստձերուղղության,ինչպեսնշվածէ
նկարում:Օրինակ՝
— փոխհատումիցաջշրջադարձկատարելուհամար(կապույտմեքենան)ընտրեք
աջակողմյանգոտինևդուրսեկեքաջակողմյանգոտիով.
— ուղիղգնալուհամար(կարմիրմեքենան)ընտրեքցանկացածգոտիևդուրսեկեք
այնգոտիով,որովխաչմերուկեքմուտքգործել.
— ձախշրջադարձկատարելուհամար(դեղինմեքենան)ընտրեքձախակողմյան
գոտինևդուրսեկեք:

Լեռնայինճանապարհներ
Երբ2մեքենադեմ-հանդիմանհանդիպումենզառիթափիվրա,որնայնքաննեղէ,որ
նրանցիցոչմեկըչիկարողանցնել,ապազառիվայրընթացողմեքենանպետքէզիջի
ճանապարհըևայնքանհետընթացտա,մինչևզառիվերընթացողմեքենանկարողանա
անցնել: Զառիվայր ընթացող մեքենան բլրով հետընթաց շարժվելիս ավելի շատ է
վերահսկումիրավիճակը:

արագության սահմանափաԿումներ
Կալիֆոռնիանահանգի«Երթևեկությանարագությանմասինհիմնականօրենքով»(Basic
Speed Law)սահմանվումէ,որերբեքչիկարելիգերազանցելայնարագությունը,որն
անվտանգէտվյալպայմաններում:
Ինչպիսինէլլինիճանապարհիննշվածթույլատրելիարագությունը,ձերարագությունը
պետքէկախվածլինի՝
• ա
 յդ ճանապարհով ընթացող այլ տրանսպորտային միջոցների քանակից և
արագությունից.
• ճանապարհիմակերևույթիհարթ,անհարթ,կոպճապատ,թաց,չոր,լայնկամնեղ
լինելուց.
• երթևեկելիմասումգտնվողկամայնհատողհեծանվորդներիցկամհետիոտներից.
• անձրևի,մառախուղի,ձյանտեղումների,քամուկամփոշուառկայությունից:
Ծ անոթություն . Եթե ճանապարհին այլ բան նշված չէ, երկգոտի չբաժանված
ավտոմայրուղում և կցորդով մեքենաների համար առավելագույն թույլատրելի
արագությունըժամում55մղոն(88,5կմ)է:

Նվազեցվածարագություններ
Ինտենսիվերթևեկությունկամանբարենպաստեղանակայինպայմաններ
Ինտենսիվերթևեկությանկամանբարենպաստեղանակայինպայմաններումպետքէ
ավելիդանդաղվարել:Սակայն,եթեչափազանցդանդաղվարելուդեպքումխանգարեք
բնականոն և ընդունելի ընթացքով շարժվող երթևեկությանը, ապա հնարավոր է,
որ տուգանվեք: Եթե ցանկանում եք մեքենան այլ տրանսպորտային միջոցներից
ավելի դանդաղ վարել, ապա մի ընթացեք «Համար 1 գոտիով» (արագ գոտի) (տե՛ս
«Երթևեկությանգոտուընտրություն»բաժինը47-րդէջում):Երբմեկայլմեքենահետևից
ընդհուպմոտեցելէձեզևցանկանումէավելիարագընթանալ,պետքէտեղափոխվեք
դեպիաջ:
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Քարշակավտոմեքենաներ,ավտոբուսներկամծանրբեռնատարներ
Երբդուքորևէմեքենակամկցորդեքքարշակումկամվարումեքավտոբուսկամ3
կամ ավելի սռնի ունեցող բեռնատար, պետք է ընթանաք ամենաաջ գոտիով կամ
դանդաղընթացմեքենաներիհամարհատուկնշվածգոտիով:Եթեոչմիգոտիգծանշված
չէ,ևձերընթացքիուղղությամբ4կամավելիգոտիկա,ապաթույլատրվումէմեքենան
վարել միայն ճանապարհի աջ եզրին ամենամոտ 2 գոտիներից մեկնումեկով: Ձեր
կողքինգտնվողհետիոտները,հեծանվորդներըկամայլտրանսպորտայինմիջոցներ
կարողենվազանցկատարելուկամվազանցվելուժամանակենթարկվելհանկարծակի
ուժեղօդայինհոսքերիազդեցությանը:Դանդաղեցրեքընթացքըևանցեքանվտանգու
վազանցեքանվտանգհեռավորությամբ(3ֆուտ(≈90սմ)կամավելի՝հեծանվորդների
համար):
Երեխաներիմոտակայքում
Մեքենանդպրոցից500-1000ֆուտ(150-300մետր)հեռավորությանվրավարելիս,երբ
երեխաներըդրսումենկամհատումենփողոցը,թույլատրելիարագությունըժամում25
մղոն(≈40կմ)է,եթեայլբաննշվածչէճանապարհին:Բացիայդ,եթեդպրոցիտարածքը
ցանկապատվածչէ,ևերեխաներըդրսումեն,երբեքժամում25մղոնիցավելիարագմի
վարեք:Որոշդպրոցներիտարածքներըկարողենունենալընդամենըժամում15մղոն
(≈24կմ)արագությանսահմանափակում:Դպրոցներիմոտակայքումուշադիրեղեք,
որպեսզինկատեք՝
• հ
 եծանվորդներինևհետիոտներին.
• դ պ ր ո ց ն ե ր ի 
մ ո տ ա կ ա յ ք ո ւ մ
անվտանգությունը հսկող պարեկին
կ ա մ  փ ո ղ ո ց ա յ ի ն  ե ր թ և ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը
կարգավորողին: Անպայման հետևեք
նրանց հրահանգներին: Փողոցային
ե ր թ և ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը  կ ա ր գ ա վ ո ր ո ղ ի
անվտանգության համար թույլ տվեք,
որնաապահովկերպովհասնիփողոցի
եզրին,ևնորմիայնշարժվեքտեղից.
• կ անգնած դպրոցական ավտոբուսները
և փողոցը հատող երեխաներին: Որոշ
դպրոցականավտոբուսներհամալրված
ենդեղինփարոսիկով,որըթարթումէ,երբ Բոլորտրանսպորտայինմիջոցները
այնպատրաստվումէկանգառնելևդուրս պետքէկանգառնեն
թողնել երեխաներին: Դեղին թարթող
լույսըզգուշացնումէ,որդանդաղեցնեք
մեքենայիընթացքըևպատրաստվեքկանգառնելու:Եթեթարթումենավտոբուսի
կարմիրլույսերը(որոնքգտնվումենավտոբուսիվերևումառջևիցևհետևից),ապա
պետք է կանգ առնեք՝ անկախ ձեր ընթացքի ուղղությունից, մինչև երեխաներն
ապահովկերպովհատենփողոցը,որիցհետոկարմիրլույսերըդադարումենթարթել:
Օրենքնարգելումէտեղիցշարժվելայնքանժամանակ,քանիդեռկարմիրլույսերը
թարթումեն(CVC§22454):Եթեկանգչառնեք,կարողեքտուգանվելմինչև$1000,ևձեր
վարորդականիրավունքըկարողէկասեցվել1տարով:Եթեդպրոցականավտոբուսը
գտնվումէերկկողմկամբազմագոտի(յուրաքանչյուրուղղությամբերկուկամավելի
երթևեկությանգոտիունեցող)ավտոճանապարհիհակառակկողմում,կարելիէկանգ
չառնել:
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ԵՐԲ

ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍԵՐԸ

ԹԱՐԹՈՒՄ ԵՆ,
ՎԱԶԱՆՑՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
ԵՐԿՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

Եկե՛ք անվտանգ պահենք
մեր երեխաներին,
Կալիֆո՛ռնիա:
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Փակ տեսադաշտով խաչմերուկներ
Փակ տեսադաշտ ունեցող խաչմերուկներում թույլատրելի արագությունը ժամում 15
մղոն է: Խաչմերուկը համարվում է «փակ տեսադաշտով», երբ անկյուններից ոչ մեկում
«կանգ» նշաններ չկան, և մինչև խաչմերուկը հատելը վերջին 100 ֆուտը (30 մետրը)
անցնելիս երկու ուղղությամբ էլ առնվազն 100 ֆուտ հեռավորության վրա չեք տեսնում:
Եթե տեսադաշտը փակված է, դանդաղորեն առաջ շարժվեք, մինչև կարողանաք տեսնել:
Նրբանցքներ
Ցանկացած նրբանցքում թույլատրելի արագությունը ժամում 15 մղոն (≈ 24 կմ) է:
Երկաթուղիների մոտակայքում
Երկաթուղային գծանցից 100 ֆուտ (30 մետր) հեռավորության սահմաններում, որտեղ
ի վիճակի չեք տեսնել 400 ֆուտ (120 մետր) հեռու գտնվող ռելսուղիները և՛ աջ, և՛ ձախ
ուղղությամբ, թույլատրելի արագությունը ժամում 15 մղոն է: Դուք կարող եք ժամում
15 մղոնից ավելի արագ ընթանալ, եթե գծանցը կարգավորվում է ուղեփակոցներով,
զգուշացնող ազդանշաններով կամ ազդարարի միջոցով:
Երկաթուղային գծանցներում կամ գնացքների խաչադիպման կետերում՝
• նայեք և՛ աջ, և՛ ձախ ու ականջ դրեք
մոտեցող գնացքի ձայնին: Գծանցներից
շատերը բազմուղի են, ուստի դրանք
հատելուց առաջ պատրաստ եղեք
անհրաժեշտության դեպքում կանգ
առնելու: Ռելսուղիները հատեք միայն
հատուկ նախատեսված գծանցներում և
միայն այն ժամանակ, երբ դա անվտանգ է.
• նկատի ունեցեք, որ ցանկացած պահի,
ցանկացած ուղղությամբ և ցանկացած
գծով կարող է գնացք շարժվել: Եթե
երկաթուղագծերն անցնելուց հետո
հարկավոր է կանգ առնել, ապա դա
անելուց առաջ սպասեք, մինչև ձեր մեքենան ամբողջովին անցնի գծերից: Կանգնելուց
առաջ համոզվեք, որ մինչև վերջ անցել եք բոլոր գծերը.
• երբեք մի կանգնեք երկաթգծերի վրա: Երկաթգծի վրա կանգ առնելը վտանգում է ձեր
կյանքը, և կարող եք մարմնական վնասվածքներ ստանալ կամ զոհվել.
• ուշադիր եղեք՝ նկատելու այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք պետք է կանգ
առնեն երկաթուղին հատելուց առաջ: Այդ տրանսպորտային միջոցներից են
ավտոբուսները, դպրոցական ավտոբուսները և վտանգավոր բեռներ փոխադրող
բեռնատարները.
• հիշեք, որ ճանապարհային լուսացույցի թարթող կարմիր լույսը նշանակում է «ԿԱ՛ՆԳ
ԱՌ»: Կանգ առեք ամենամոտ գծից առնվազն 15 ֆուտ (≈ 4,5 մետր), բայց ոչ ավելի քան
50 ֆուտ (≈ 15 մետր) հեռավորության վրա, երբ գծանցը կարգավորող սարքերը գործում
են կամ որևէ մեկը զգուշացնում է ձեզ, որ գնացք է մոտենում: Կանգ առեք, եթե տեսնում
եք, որ գնացք է գալիս, կամ լսում եք մոտեցող գնացքի սուլոցը, շչակը կամ զանգը.
• երբեք մի անցեք իջնող ուղեփակոցի տակով կամ մի շրջանցեք փակ ուղեփակոցը:
Նախազգուշացնող կարմիր թարթող լույսերը ցույց են տալիս, որ պետք է կանգնեք և
սպասեք: Չշարունակեք անցումը երկաթուղագծերի վրայով, քանի դեռ կարմիր լույսի
թարթումը չի դադարել, նույնիսկ եթե ուղեփակոցը բարձրանա: Եթե ուղեփակոցն
իջեցված է, և դուք չեք տեսնում մոտեցող գնացքը, զանգահարեք երկաթուղային
արտակարգ իրավիճակների նշված անվճար հեռախոսահամարով կամ 9-1-1:
Պատրաստ եղեք հաղորդելու ձեր գտնվելու վայրի մանրամասն նկարագրությունը:
Արագընթաց ներքաղաքային գնացքների տարանցիկ երկաթուղային գծանցներ
Երկաթուղային գծանցների համար կիրառվող կանոնները վերաբերում են նաև
արագընթաց ներքաղաքային գնացքների տարանցիկ երկաթուղային գծանցներին:
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Ծանոթություն. Արագընթաց ներքաղաքային գնացքները շատ անաղմուկ են շարժվում
և շատ ավելի շուտ են արագություն հավաքում, քան գնացքները:
Տրամվայների, տրոլեյբուսների և ավտոբուսների մոտակայքում
Երբ անցնելն անվտանգ է, անցում կատարելու
թույլատրելի արագությունը ժամում 10 մղոն
(16 կմ) է: Այս սահմանափակումը գործում
է այն անվտանգության գոտիներում կամ
խաչմերուկներում, որտեղ տրամվայի,
տրոլեյբուսի կամ ավտոբուսի կանգառ
կա, և երթևեկությունը կարգավորվում է
պաշտոնական անձի կամ ճանապարհային
լուսացույցի օգնությամբ: Անվտանգության
գոտին նշված է ճանապարհին տեղադրված
ուռուցիկ ելուններով կամ գծանշաններով և առանձնացված է լինում հետիոտների
համար: Անվտանգության գոտիներ կարելի է տեսնել հիմնականում այն վայրերում,
որտեղ երթևեկելի մասից օգտվում են և՛ տրամվայները կամ տրոլեյբուսները, և՛ մյուս
տրանսպորտային միջոցները:
Գործարար կամ բնակելի թաղամասեր
Թույլատրելի արագությունը ժամում 25 մղոն (40 կմ) է, եթե այլ բան նշված չէ:
Կենդանիների մոտակայքում
Եթե տեսնում եք կենդանու նկարով նշան (տե՛ս օրինակը), ուշադիր եղեք երթևեկելի
մասում կամ մոտակայքում հնարավոր կենդանիների նկատմամբ: Եթե երթևեկելի
մասի մոտ կենդանիներ կամ ընտանի անասուններ եք տեսնում, դանդաղեցրեք
ընթացքը և առաջ շարժվեք զգուշորեն: Անպայման հետևեք կենդանիների համար
պատասխանատու անձի ցուցումներին: Ճանապարհին թափառող
կենդանի տեսնելիս դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը կամ կանգ առեք,
եթե դա ապահով է: Մի շեղեք ընթացքը, քանի որ կարող եք կորցնել
մեքենայի կառավարումը և վթար առաջացնել: Զգուշացեք կենդանիների
հանկարծակի շարժումներից, քանի որ նրանք անկանխատեսելի են և
կարող են հանկարծակի դուրս գալ երթևեկելի մաս:
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ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ
Շրջակայքի զննում
Շրջակայքը զննելը (չորս կողմը նայելը) ներառում է ձեր մեքենայի շուրջ անվտանգ
տարածության պահպանումը: Երբ մեկ այլ վարորդ սխալ է թույլ տալիս, ձեզ ժամանակ
է հարկավոր հակազդելու համար: Ձեր մեքենայի համար բոլոր կողմերից թողեք
բավականաչափ տարածություն, որպեսզի հակազդելու ժամանակ ունենաք: Այդ
տարածությունն անհրաժեշտության դեպքում տեղ կթողնի արգելակելու կամ մանևրելու
համար:

Իմացեք, թե ինչ է կատարվում առջևում
Վերջին պահի ստիպողական քայլերից
խուսափելու և վտանգը շուտ նկատելու
համար ուսումնասիրեք ճանապարհը 1015 վայրկյան ձեզանից առաջ: Վտանգավոր է
հայացքն անընդհատ անմիջապես մեքենայի
առջև գտնվող տրանսպորտային միջոցին կամ
ճանապարհին սևեռած պահելը: Բացի դիմացը
նայելուց, ուշադիր եղեք նաև ձեր շուրջը գտնվող
մեքենաների նկատմամբ: Նայեք հայելիների մեջ:
Իմացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հետևում,
որպեսզի կարողանաք պատրաստ լինել առջևում
տեղի ունեցող իրադարձություններին:

Իմացեք ձեր մեքենայի
տարածքները: Կանաչը՝ ի՞նչ է
կատարվում առջևում: Կապույտը՝
ի՞նչ է կատարվում ձեր կողքերում:
Դեղինը՝ մեռյալ գոտիներ կամ
• մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, «տեսադաշտի բացակայություն»:
հետիոտներ և կենդանիներ, որոնք կարող են Կարմիրը՝ ի՞նչ է կատարվում ձեր
հետևում:
հայտնվել ճանապարհին, երբ դուք հասնեք
նրանց.
• առջևում խնդիրների մասին նախազգուշացնող
նշանները.
• ցուցումներ տվող նշանները:
Գոտիները փոխելուց առաջ նայեք ձեր հետևի
դիտահայելու մեջ՝ մոտակայքում գտնվող
մեքենաներ հայտնաբերելու համար, և ուսի
վրայով հետ նայեք՝ «մեռյալ գոտիները» Ստվերագծված տարածքները ձեր
ստուգելու համար (տե՛ս դեղին մակերեսը վերևի հայելիներից թաքնված մեռյալ
գոտիներն են:
պատկերում):
Շրջապատն ընկալեք ամբողջովին –Եթե նայեք
միայն ճանապարհի միջին հատվածին, ապա չեք
նկատի, թե ինչ է կատարվում ձեր կողքը և
հետևում: Շուրջը զննելը թույլ է տալիս տեսնել՝
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Զգոն եղեք հնարավոր վտանգների նկատմամբ – Նայեք ձեր առջևից ընթացող
մեքենայից այն կողմ: Հայացքը «նույն կետին հառած» մի պահեք: Ստուգեք ձեր հետևի
դիտահայելիները, որպեսզի իմանաք մոտակայքում գտնվող տրանսպորտային
միջոցների դիրքը: Արագընթաց բազմագոտի ճանապարհով երթևեկելիս պատրաստ
եղեք երթևեկության պայմանների փոփոխությանը: Հետևեք այլ վարորդների
ազդանշաններին: Ուշադիր եղեք, որպեսզի նկատեք ուղեմուտքերից կամ
փոխհատումներից երթևեկության հոսքին միացող տրանսպորտային միջոցները:
Պատրաստ եղեք ճանապարհային պայմանների և երթևեկության հոսքի կտրուկ
փոփոխությունների: Իմացեք, թե երթևեկության որ գոտիներն են ազատ, որպեսզի
անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք դրանցից:
Դիմացի մեքենայի «պոչին մի՛ կպչեք»: Շատ վարորդներ իրենց առջևից ընթացող
մեքենաներին հետևում են չափազանց մոտ («պոչից կպած») և չեն կարողանում տեսնել
բավարար չափով հեռու, ինչը պարտադիր է, քանի որ առջևի մեքենան արդեն փակում
է նրանց տեսադաշտը:
Եթե ինչ-որ մեքենա ձեր դիմացից շատ մոտ ընթանալով միախառնվում է երթևեկության
հոսքին, ոտքը հեռացրեք արագարարի ոտնակից: Դա տարածություն կբացի ձեր և առջևի
մեքենայի միջև, և դուք ստիպված չեք լինի կտրուկ արգելակել կամ փոխել երթևեկության
գոտին: Նման պատահարից խուսափելու համար կիրառեք «3 վայրկյանի կանոնը»՝ երբ
ձեր դիմացից ընթացող մեքենան անցնում է որևէ կետի, օրինակ՝ ճանապարհային նշանի
մոտով, հաշվեք՝ «հազար մեկ, հազար երկու, հազար երեք»: Դա տևում է մոտավորապես
3 վայրկյան: Եթե այդ կետն անցնեք նախքան հաշվելն ավարտելը, ուրեմն բավարար
հեռավորություն չեք պահպանում առջևից ընթացող մեքենայից:
Դուք պետք է նկատի ունենաք ավելի մեծ տարածություն, երբ՝
• ձեր հետևում «պոչից կպած» մեքենա կա: Նման դեպքերում մեծացրեք տարածությունը
և մի արգելակեք հանկարծակի: Աստիճանաբար դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը
կամ անցեք այլ գոտի՝ «պոչից կպած» մեքենայի հետ բախումը կանխելու համար.
• մեքենան վարում եք սայթաքուն ճանապարհներով.
• ընթանում եք մոտոցիկլավարների կամ հեծանվորդների հետևից խոնավ կամ
սառցապատ ճանապարհով, ճանապարհի մետաղական ծածկույթի վրայով (օրինակ՝
կամրջի ճաղաշարով, ռելսուղիներով և այլն) կամ կոպճապատ ճանապարհով:
Այդպիսի մակերևույթներով երթևեկելիս մոտոցիկլավարները կամ հեծանվորդները
կարող են հեշտությամբ վայր ընկնել.
• ձեր հետևից ընթացող մեքենայի վարորդը ցանկանում է վազանց կատարել:
Տարածություն թողեք ձեր մեքենայի դիմաց, որպեսզի վազանց կատարելուց հետո այդ
վարորդը կարողանա վերադառնալ նույն գոտին և ընթանալ ձեր առջևով.
• կցորդ եք քարշակում կամ ծանր բեռ եք տանում: Հավելյալ քաշը դժվարացնում է
մեքենան կանգնեցնելը.
• ընթանում եք մեծ տրանսպորտային միջոցների հետևից, որոնք փակում են ձեր
դիմացի տեսադաշտը: Տարածությունը մեծացնելով՝ դուք կկարողանաք տեսնել
մեքենայի շրջակայքը.
• երկաթուղային գծանցը հատելիս տեսնում եք ավտոբուս, դպրոցական ավտոբուս կամ
հատուկ ցուցանակով մեքենա: Այդ տրանսպորտային միջոցները պետք է կանգ առնեն
երկաթուղային գծանցներում.
• միանում եք արագընթաց բազմագոտի ճանապարհով ընթացող երթևեկության հոսքին:
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Իմացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր կողքերում
Ամեն անգամ այնպիսի վայր հասնելիս, որտեղ մարդիկ կարող են հատել ձեր
ճանապարհը կամ հայտնվել ձեր դիմաց, կամ որտեղ երթևեկության գոտին հանդիպում
է մեկ այլ գոտու, դուք պետք է նայեք ձեր մեքենայի աջ և ձախ կողմերը` համոզվելու
համար, որ ոչ ոք չի մոտենում: Փոխհատումներում, հետիոտնային անցումներում և
երկաթուղային գծանցների վրա միշտ նայեք ձեր երկու կողմերը:
Փոխհատումներում՝
• նայեք և՛ մեկ, և՛ մյուս ուղղությամբ, եթե անգամ հատող փողոցի վրա լուսացույցի
կարմիր լույս է վառվում կամ կանգ առնելու նշան կա.
— նախ նայեք դեպի ձախ, քանի որ ձախից մոտեցող տրանսպորտային միջոցները
ձեզ ավելի մոտ են գտնվում, քան աջից մոտեցողները,
— հետո նայեք աջ,
— հետո մեկ անգամ ևս նայեք ձախ. հնարավոր է, որ որևէ հետիոտնի, հեծանվորդի
կամ տրանսպորտային միջոցի նկատած չլինեք առաջին անգամ.
• մի ապավինեք լուսացույցի լույսերին: Որոշ վարորդներ անտեսում են լուսացույցի
լույսերը: Նախքան խաչմերուկ մուտք գործելը նայեք ձախ, աջ և առաջ՝ մոտեցող
մեքենաները տեսնելու համար:
Մեքենայի յուրաքանչյուր կողքից բավականաչափ տարածություն պահպանելու համար
հետևեք ստորև նշված քայլերին.
• մի հայտնվեք մեկ այլ վարորդի մեռյալ գոտում: Նա կարող է չնկատել ձեր մեքենան և
երթևեկության գոտին փոխելիս բախվել ձեզ.
• բազմագոտի փողոցում աշխատեք այլ մեքենաների հետ անմիջապես կողք-կողքի
չշարժվել՝ անկախ հանդիպակաց ուղղությամբ երթևեկության առկայությունից
կամ բացակայությունից: Հնարավոր է, որ մեկ այլ վարորդ, առանց կողքերը նայելու,
զբաղեցնի ձեր գոտին կամ փոխի գոտիներն ու բախվի ձեզ: Ընթացեք այդ մեքենայից
կա՛մ ավելի առաջ, կա՛մ ավելի հետ.
• հնարավոր և անվտանգ լինելու դեպքում տարածություն թողեք արագընթաց
բազմագոտի ճանապարհ մուտք գործող տրանսպորտային միջոցների համար,
նույնիսկ եթե ունեք ճանապարհի առավելություն.
• արագընթաց բազմագոտի մայրուղու ելքի մոտ մի շարժվեք այլ տրանսպորտային
միջոցների հետ կողք-կողքի: Որևէ վարորդ կարող է հանկարծ որոշել դուրս գալ
մայրուղուց կամ ուղղությունը փոխել ետ դեպի մայրուղի.
• տարածություն պահեք ձեր մեքենայի և կայանված տրանսպորտային միջոցների միջև:
Հնարավոր է, որ այդ պահին մեքենայի հետևից որևէ մեկը դուրս գա, մեքենայի դուռը
բացվի կամ ինչ-որ մեքենա հանկարծ տեղից շարժվի.
• զգույշ եղեք մոտոցիկլավարների կամ հեծանվորդների մոտով անցնելիս: Միշտ մեծ
տարածություն թողեք ձեր մեքենայի և մոտոցիկլետների կամ հեծանիվների միջև:
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Իմացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հետևում
Շատ կարևոր է ստուգելը, թե ինչ կա ձեր ետևում, նախքան՝
• կփոխեք գոտիները: Ուսի վրայով հետ նայեք՝ համոզվելու, որ չեք փակում այն գոտիով
ընթացող մեքենաների ճանապարհը, ուր ուզում եք մտնել.
• կնվազեցնեք մեքենայի արագությունը: Արագ նայեք հայելիների մեջ: Հայելիների
մեջ նայեք նաև այն ժամանակ, երբ պատրաստվում եք շրջադարձ կատարելու դեպի
որևէ երկրորդական փողոց կամ մերձատար ուղի կամ մեքենան կայանատեղիում
կանգնեցնելու.
• ցած կիջնեք երկար կամ զառիթափ ճանապարհով: Զգուշացեք մեծ տրանսպորտային
միջոցներից, քանի որ դրանք կարող են շատ կարճ ժամանակում մեծ արագություն
հավաքել.
• հետընթաց կշարժվեք: Հետընթացը միշտ վտանգավոր է, որովհետև դժվար է տեսնելը,
թե ինչ կա մեքենայի ետևում: Մեքենան կայանման տեղից հետընթացով դուրս գալիս՝
— մեքենա նստելուց առաջ ստուգեք, թե ինչ կա մեքենայի առջևում և հետևում.
— իմացեք, թե որտեղ են գտնվում ձեր երեխաները: Մեքենան տեղից շարժելուց
առաջ համոզվեք, որ նրանք մեքենայից հեռու են և ամբողջությամբ ձեր
տեսադաշտում.
— եթե մոտակայքում այլ երեխաներ կան, նախքան հետընթաց տալը համոզվեք,
որ տեսնում եք նրանց.
— մի բավարարվեք միայն հայելիների մեջ հայացք գցելով կամ ձեր կողապակուց
դուրս նայելով.
— հետընթաց տալուց առաջ շրջվեք ու հետ նայեք աջ և ձախ ուսերի վրայով:
Ապահովության համար ևս մեկ անգամ աջ ու ձախ ուսերի վրայով հետ նայեք
հետընթաց տալու ժամանակ.
— դանդաղ հետ շարժվեք՝ որևէ ընդհարումից խուսափելու համար:
Հաճախակի ստուգեք ձեր հետևից ընթացող մեքենաները, որպեսզի նկատեք «պոչին
կպած» որևէ մեքենա (որը կիպ մոտեցել է ձեր մեքենային): Եթե հետևից ընթացող
մեքենան ապահով տարածություն չի պահպանում, զգու՛յշ եղեք: Նախքան կանգ առնելը
աստիճանաբար արգելակեք մեքենան: Մի քանի անգամ թեթև սեղմեք ու բաց թողեք
արգելակները՝ կիպ ընթացող մեքենային զգուշացնելով, որ դանդաղեցնում եք մեքենայի
ընթացքը: Հնարավորինս շուտ ազատվեք «պոչից»: Փոխեք երթևեկության գոտիները և
նրան թույլ տվեք վազանց կատարել, կամ դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը այնպես,
որ ձեր և առջևից ընթացող մեքենայի միջև ստեղծվի բավարար տարածություն: Եթե դա
չօգնի, շարժվեք դեպի կողնակն ու կանգ առեք, երբ անվտանգ կլինի՝ նրան թույլ տալով
անցնել:

որքա՞ն ճՇգրիտ կարող եք կանգ առնել:

Եթե ձեր ճանապարհին որևէ արգելք է հայտնվում, դուք պետք է ժամանակին նկատեք
այն, որպեսզի կանգ առնեք: Եթե ձեր դողերն ու արգելակման համակարգը լավ վիճակում
են, իսկ ճանապարհի ծածկը չոր է, ապա՝
• ժամում 55 մղոն (≈ 88,5 կիլոմետր) արագությամբ ընթանալու դեպքում մոտ 400
ֆուտ (120 մետր) տարածություն է հարկավոր՝ վտանգը նկատելու և մեքենան լրիվ
կանգնեցնելու համար.
• ժամում 35 մղոն (≈ 88,5 կիլոմետր) արագությամբ ընթանալու դեպքում մոտ 210
ֆուտ (64 մետր) տարածություն է հարկավոր՝ վտանգը նկատելու և մեքենան լրիվ
կանգնեցնելու համար.
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Ձեր շարժման արագությունը հարմարեցրեք եղանակի և ճանապարհի պայմաններին
(տե՛ս «Երթևեկության արագության մասին հիմնական օրենքը» «Արագության
սահմանափակումներ» բաժնում, էջ 3)): Միացրեք լապտերները ցերեկային ժամերին,
եթե դժվար է ճանապարհը տեսնելը, կամ տեսանելիությունը 1000 ֆուտից (300 մետրից)
ցածր է:

ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
գԾերի գույները
Հոծ դեղին գծերը նշում են երկկողմանի
երթևեկությամբ ճանապարհի առանցքը:

Երթևեկության գոտու գծանշման
օրինակներ.

Ընդհատվող դեղին գծերը ցույց են տալիս,
որ կարելի է վազանց կատարել, եթե
ընդհատվող գիծը ձեր շարժման գոտուն
կից է:
Երկու հոծ դեղին գծերը ցույց են տալիս, որ
վազանցն արգելվում է: Երբեք մի շարժվեք
այս գծերից ձախ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ՝

(1) Հոծ դեղին գիծ. վազանցն արգելվում է,
• ընթանում եք ծառայողական մեքենաների/
եթե հոծ դեղին գիծը ձեր կողմում է:
ուղևորատար տրանսպորտային
(2) Կրկնակի հոծ գծեր. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
միջոցների (HOV) գոտիով, որը հատուկ
վազանցել:
մուտք ունի ձախ կողմում.
(3) Ընդհատվող դեղին գիծ. կարելի է
• շինարարական կամ այլ տեսակի
վազանցել, եթե այդ մանևրն անվտանգ
նշանների միջոցով ցուցում եք ստանում
լինի:
շարժվելու ճանապարհի մյուս կողմով,
քանի որ ձեր կողմը փակված կամ արգելված է.
• ձախ շրջադարձ եք կատարում մեկ զույգ զուգահեռ կրկնակի դեղին գծերի վրայով,
որպեսզի մուտք գործեք մերձատար ուղի կամ մասնավոր ճանապարհ կամ դուրս գաք
մերձատար ուղուց կամ մասնավոր ճանապարհից կամ կատարեք հետադարձ:
Միմյանցից 2 կամ ավելի ֆուտ հեռավորության
վրա գտնվող և երկու շարքով ձգվող կրկնակի
հոծ դեղին գծերը համարվում են արգելապատ:
B
Մի շարժվեք այս արգելքի վրայով, մի
հատեք այն, այդտեղից ձախ շրջադարձ կամ
հետադարձ մի կատարեք, բացի այն տեղերից,
որտեղ հատուկ բացվածքներ են արված (տե՛ս
տրամագիրը):
Հոծ սպիտակ գծերը ցույց են տալիս միևնույն ուղղությամբ ընթացող երթևեկության
գոտիները, օրինակ՝ միակողմ փողոցները:
Ընդհատվող սպիտակ գծերն առանձնացնում են երթևեկության գոտիները նույն
ուղղությամբ երկու կամ ավելի գոտիներ ունեցող ճանապարհների վրա:
Կրկնակի սպիտակ գծերը երկու հոծ սպիտակ գծեր են, որոնք նշում են երթևեկության
գոտու արգելապատը սովորական օգտագործման և նախընտրելի օգտագործման գոտու,
օրինակ՝ ծառայողական կամ ուղևորատար փոխադրամիջոցների (HOV) գոտու միջև: Այդ
գոտիներում գտնվելիս երբեք մի վերադասավորվեք. սպասեք, մինչև մեկ ընդհատվող
սպիտակ գիծ հայտնվի: Հնարավոր է, որ այդ զուգահեռ գծերը տեսնեք նաև արագընթաց
բազմագոտի ճանապարհի վրա կամ մոտ՝ ուղեմուտքերում և իջատեղերում:
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երթեվեկության գոտու ընտրություն
Երթևեկության գոտիների մասին խոսելիս Համարակալված երթևեկության
հաճախ համարակալում է օգտագործվում: գոտիների օրինակ.
Ձախակողմյան կամ «արագ» գոտին կոչվում
է «1-ին գոտի»: «1-ին գոտուց» աջ ընկած
գոտիները կոչվում են «2-րդ գոտի», «3-րդ
գոտի» և այլն: Շարժվեք այն գոտիով, որտեղ
երթևեկության հոսքն ամենահամաչափն
է: Եթե կարող եք երեք գոտուց ընտրել
մեկը, ապա ընտրեք մեջտեղի գոտին, որն
ունի ամենահամաչափ երթևեկության հոսքը: Ավելի արագ ընթանալու, վազանցելու
կամ ձախ շրջադարձ կատարելու համար օգտվեք ձախ գոտուց: Եթե ցանկանում եք
մեքենան դանդաղ վարել, մուտք գործել աջակողմյան երթևեկություն կամ դուրս գալ
այդտեղից, աջ շրջադարձ կատարել, կայանել կամ դուրս գալ ճանապարհից, ապա
օգտվեք աջ գոտուց: Եթե ձեր ուղղությամբ ընդամենը երկու գոտի կա, ապա շարժվեք
աջ գոտիով, որտեղ երթևեկության հոսքն ամենահամաչափն է: Գոտիները հաճախակի
մի փոխեք: Հնարավորինս երկար մնացեք միևնույն գոտում: Եթե արդեն խաչմերուկ եք
մտել, շարունակեք առաջ շարժվել: Եթե սկսում եք շրջադարձ կատարել, շարունակեք
և ավարտեք շրջադարձը: Վերջին պահին կատարված փոփոխությունը կարող է
ընդհարումների պատճառ դառնալ: Եթե չեք հասցրել շրջադարձ կատարել, շարունակեք
ճանապարհն այնքան, մինչև կարողանաք անվտանգ և օրինական շրջադարձ կատարել:

երթեվեկության գոտիները փոխելը
Գոտիները փոխել նշանակում է՝
• մի երթևեկության գոտուց մյուսն անցնել.
• ուղեմուտքից մտնել արագընթաց բազմագոտի ճանապարհ.
• ճանապարհի եզրից կամ կողնակից մտնել երթևեկության հոսքի մեջ:
Նախքան գոտին փոխելը ազդանշան տվեք, նայեք բոլոր հայելիների մեջ և՝
• ստուգեք երթևեկության առկայությունն ու վիճակը ձեր ետևից ու կողքից.
• ուսի վրայով նայեք այն ուղղությամբ, ուր մտադիր եք տեղաշարժվել՝ համոզվելու
համար, որ ձեր ուզած երթևեկության գոտին ազատ է.
• ստուգեք տրանսպորտային միջոցների, մոտոցիկլետների և հեծանիվների
առկայությունը ձեր «մեռյալ գոտում».
• համոզվեք, որ հաջորդ գոտում ձեր մեքենայի համար բավարար տարածությունս կա:

վազանցի գոտիներ
Նախքան վազանց կատարելը նայեք ձեր դիմաց՝ ճանապարհի ու երթևեկության վիճակը
գնահատելու համար, որը կարող է այլ տրանսպորտային միջոցներին ստիպել մուտք
գործել ձեր գոտին: Վազանց կատարելու համար երբեք դուրս մի եկեք ճանապարհի
ասֆալտապատ կամ բանուկ մասից և դուրս մի եկեք կողնակի վրա: Բանուկ մասի եզրը
կարող է սպիտակ գծանշում ունենալ ճանապարհի մակերևույթի վրա: Խաչմերուկներում,
երկաթուղային գծանցներում կամ առևտրի կենտրոնների մուտքերի մոտ վազանց
կատարելը վտանգավոր է:
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Վազանց կատարեք ձախից: Աջից վազանցը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ՝
• բաց ավտոմայրուղու վրա պարզորոշ կերպով նշված են ձեր ուղղությանը համընթաց
երկու կամ ավելի երթևեկության գոտիներ.
• ձեր դիմացի վարորդը ձախ շրջադարձ է կատարում, և դուք վազանց կատարելու
համար երթևեկելի մասից դուրս չեք գալիս: Երբեք ձախից վազանց մի կատարեք, եթե
դիմացի մեքենան ձախ շրջադարձի ազդանշան է տալիս.

Ծառայողական կամ ուղեվորատար տրանսպորտային միջոցների (hov) գոտիներ

Ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների գոտին հատուկ գոտի է,
որը նախատեսված է միայն համատեղ շահագործվող մեքենաների,
ավտոբուսների, մոտոցիկլետների կամ արտանետումների ցածր
մակարդակ նշող պատճենատիպով տրանսպորտային միջոցների
համար: Ծառայողական փոխադրամիջոցների/ուղևորատար
տրանսպորտային միջոցների գոտուց կամ ուղեմուտքից կարելի է
օգտվել միայն այն դեպքում, երբ ձեր մեքենան տեղափոխում է այդ
գոտու համար սահմանված նվազագույն թվով ուղևորներ, կամ եթե
դուք վարում եք արտանետումների ցածր մակարդակ ունեցող կամ
բանած գազեր չարտանետող տրանսպորտային միջոց, որի վրա
պատճենատպված է DMV-ի կողմից տրված հատուկ նշան: Եթե շահագործում եք
արտանետումների ցածր մակարդակ ունեցող, բանած գազեր չարտանետող և (կամ)
կոմբինացված մեքենա, կարող եք ազատվել ուղևորատար վճարովի գոտիներից
օգտվելու համար գանձվող բոլոր վճարներից: Մոտոցիկլետավարները կարող են
օգտվել ծառայողական փոխադրամիջոցների/ուղևորատար տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված գոտուց, եթե այլ բան նշված չէ ճանապարհին:
Ուղեմուտքի մոտ կամ արագընթաց բազմագոտի ճանապարհի երկայնքով տեղադրված
ցուցանակների վրա նշված է լինում յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցում գտնվող
մարդկանց նվազագույն թիվը, որն անհրաժեշտ է ծառայողական փոխադրամիջոցների/
ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների գոտիով (գոտիներով) երթևեկելու համար:
Դրանք թվարկում են նաև շաբաթվա այն օրերը և ժամերը, երբ գործում է ծառայողական
փոխադրամիջոցների/ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների գոտիներով
երթևեկելու պահանջը: Այս գոտում ճանապարհի պատվածքի վրա ներկված են լինում
շեղանկյուն նշան և «Ծառայողական փոխադրամիջոցների գոտի» (Carpool Lane) բառերը:
Այս գոտիները նաև կոչվում են նաև «ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների»
գոտիներ: Ծառայողական փոխադրամիջոցների/ուղևորատար տրանսպորտային
միջոցների գոտի մտնելու կամ դրանից դուրս գալու համար երբեք մի հատեք զուգահեռ
կրկնակի հոծ գծերը: Դա արեք միայն հատուկ մուտքի և ելքի համար նախատեսված
վայրերում:

Ձախ ՇրջադարՁի կենտրոնական գոտիներ

BIKE
LANE

BIKE
LANE

Ձախ շրջադարձի կենտրոնական գոտին
գտնվում է երկկողմանի փողոցի մեջտեղում և
երկու կողմից գծանշված է երկուական գծերով:
Ներքին գիծն ընդհատվող է, իսկ արտաքինը՝ հոծ:
Եթե փողոցն ունի կենտրոնական շրջադարձի
գոտի, դուք պետք է այն օգտագործեք, որպեսզի
պատրաստվեք կամ կատարեք ձախ շրջադարձ,
կամ որպեսզի պատրաստվեք կամ կատարեք թույլատրված հետադարձ (CVC §21460.5
(c)): Ձախ շրջադարձի կենտրոնական գոտում կարելի է շարժվել ընդամենը 200 ֆուտ
(≈ 60 մետր): Սա սովորական երթևեկության գոտի կամ վազանցի գոտի չէ: Այս գոտուց
ձախ շրջադարձ կատարելու համար ազդանշան տվեք, հետ նայեք և մեքենան վարեք
ամբողջովին ձախ շրջադարձի կենտրոնական գոտու ներքին մասով: Կանգ մի առեք,
որպեսզի չփակեք ձեր հետևից ընթացող մեքենաների երթևեկությունը: Համոզվեք, որ
երկու ուղղությամբ էլ գոտին ազատ է, և շրջադարձ կատարեք միայն այն ժամանակ, երբ
դա անվտանգ է: Ստուգեք՝ արդյոք կան դեպի ձեզ շարժվող տրանսպորտային միջոցներ,
որոնք պատրաստվում են ձախ շրջադարձ կատարել: Երկրորդական փողոցից կամ
մերձատար ուղուց ձախ շրջադարձ կատարելիս ազդանշան տվեք և սպասեք, մինչև
շրջադարձն անվտանգ լինի: Այնուհետև կարելի է մտնել ձախ շրջադարձի կենտրոնական
գոտի: Երթևեկության հոսքի մեջ մտեք միայն այն ժամանակ, երբ դա անվտանգ է:
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Շրջանցման տարաԾքներ եվ գոտիներ
Երկու երթևեկության գոտի ունեցող ճանապարհների վրա երբեմն
գծանշված են լինում հատուկ շրջանցման տարածքներ: Ձեր հետևից
եկող մեքենաներին վազանցի հնարավորություն տալու համար շարժվեք
դեպի այս տարածքները: Որոշ երկգոտի ճանապարհներ ունեն վազանցի
գոտիներ: Եթե դուք դանդաղ շարժվում եք երկգոտի ավտոմայրուղով
կամ ճանապարհով, որտեղ վազանց կատարելը վտանգավոր է, և 5 կամ
ավելի շատ մեքենաներ են ձեզ հետևում, ապա պետք է մտնեք շրջանցման
տարածքները կամ գոտիները, որպեսզի այդ մեքենաները կարողանան ձեզնից առաջ
անցնել:

երթեվեկության գոտու վերջը ցույց տվող գԾանՇումներ
Արագընթաց բազմագոտի ճանապարհների,
ինչպես նաև որոշ քաղաքային փողոցների
երթևեկության գոտիները, որոնք ավարտվում
են, սովորաբար գծանշված են լինում հաստ
ընդհատվող գծով: Եթե շարժվում եք այդպիսի
ընդհատվող գծերով նշված գոտիով, պատրաստ
եղեք ավտոմայրուղուց դուրս գալու կամ այն
բանին, որ ձեր զբաղեցրած գոտին շուտով
վերջանալու է: Հետևեք ճանապարհային նշանին,
որը հրահանգում է ավտոմայրուղուց դուրս գալ կամ փոխել գոտին և այլն:

ճանապարհը զիջելու գԾեր
Ճանապարհը զիջելու գծերը, որոնք նաև կոչվում են «շնաձկան
ատամներ», կազմված են երթևեկության գոտու լայնքով գծանշված
հոծ սպիտակ եռանկյուններից, որոնք ուղղված են դեպի մոտեցող
տրանսպորտային միջոցները: Այս գիծը ցույց է տալիս այն տեղը,
որտեղ տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի կամ կանգ առնի:

հեԾանվուղիներ
Հեծանվուղին հեծանվորդների համար
նախատեսված երթևեկության գոտի է , որը որոշվում
է պատվածքի գծանշումներով և նշաններով:
Հեծանվուղիները երբեմն ներկվում են վառ կանաչ
գույնով՝ տեսանելիությունը մեծացնելու նպատակով:
Գոյություն ունեն հեծանվուղիների տարբեր դասեր
ու տեսակներ, այդ թվում՝
• Հեծանվային արահետ
— Անցնում է տրանսպորտային միջոցների
երթևեկությանը հարակից փողոցների
երկայնքով, սովորաբար որոշվում է մեկ հոծ սպիտակ գծով, որը խաչմերուկի
մոտ վերածվում է ընդհատուն գծի:
• Բուֆերային գոտով բաժանված հեծանվային արահետ
— Ապահովում է ավելի մեծ տարանջատում տրանսպորտային միջոցների
հարակից երթևեկությունից, ինչպես նաև փողոցներում սահմանված
ավտոկայանատեղիներից՝ օգտագործելով երկշեղ կամ անկյունագծային
գծանշումներ:
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• Հեծանվայիներթուղի
— Հեծանվորդներիհամարհատկացվածնախընտրելիերթուղիայնփողոցներում,
որովերթևեկումեննաևտրանսպորտայինմիջոցները:Որոշվումէհեծանվային
երթուղունշաններիտեղադրմամբև(կամ)համատեղօգտագործվողերթևեկելի
մասիգծանշումներով:
• Հեծանվայինբուլվար
— Հեծանվորդներիհամարհատկացվածնախընտրելիերթուղիայնփողոցներում,
որընախատեսվածէհեծանիվներիերթևեկությանառաջնահերթությամբ:
• Տարանջատվածհեծանվայինճանապարհ
— Նաևկոչվումէառանձնացվածհեծանվուղիկամպաշտպանվածհեծանվային
գոտի բացառապես հեծանվորդների օգտագործման համար և ֆիզիկապես
տարանջատված է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից:
Տարանջատումը կարող է ներառել ճկուն սյուներ, ճանապարհների
մակարդակներիտարանջատում,ոչճկունպաշտպանակներկամփողոցներում
սահմանվածկայանատեղիներ:
• Ընդհանուրերթևեկելիմասիհեծանվայինգծանշումներ
(«Ուշադրությու՛ն,հեծանվորդէ»տիպիգծանշումներ)
— Զգուշացնում է երթևեկող տրանսպորտային
միջոցներին,որհեծանվորդներինթույլատրվում
է զբաղեցնել այս երթևեկության գոտին:
Պատշաճկերպովօգտագործվելուդեպքում,այդ
գծանշումները նաև օգնում են հեծանվորդներին
անվտանգդիրքպահպանելերթևեկությանգոտում:
Արգելվում է մեքենա վարել հեծանվուղիով, եթե մեքենան չեք կայանում (որտեղ
թույլատրված է), չեք մտնում երթևեկելի մաս կամ դուրս չեք գալիս այդտեղից,
կամ շրջադարձ չեք կատարում (խաչմերուկից 200 ֆուտ (60 մ) հեռավորության
սահմաններում): Շարժիչավոր հեծանիվների վարորդները պետք է զգույշ լինեն,
որպեսզիխուսափենհեծանվորդներից,ևհեծանվայինգոտիներիցօգտվենողջամիտև
հեծանվորդներիանվտանգությանըչսպառնացողարագությամբ:

ՇՐՋԱԴԱՐՁԵՐ
Ձախ շրջադարձեր – Ձախ շրջադարձ Ձախշրջադարձիօրինակ.
կատարելու համար շարժվեք դեպի
կենտրոնական բաժանարար գիծը կամ
զբաղեցրեքձախշրջադարձիգոտին:Սկսեք
ազդանշանել շրջադարձից 100 ֆուտ (30
մետր)առաջ:Հետնայեքձախուսիվրայով
և նվազեցրեք արագությունը: Կանգ առեք
սահմանագծինչհասած:Նայեքնախձախ,ապաաջ,ապակրկինձախևկատարեք
շրջադարձնայնժամանակ,երբդաանվտանգէ:Ձախշրջադարձկատարելիսչիկարելի
ժամանակիցշուտթեքվելև«կտրել»հանդիպակացընթացողմեքենաներիզբաղեցրած
երթևեկությանգոտուանկյունը:
Կարեվոր է.Անիվներնուղիղպահեքայնքանժամանակ,մինչևշրջադարձկատարելն
անվտանգլինի:Եթեանիվներըդեպիձախթեքվածլինեն,ևհետևիցձեզորևէմեքենա
հարվածի,դուքկարողեքհայտնվելհանդիպակացերթևեկությանմեջ:Կարմիրլույսի
տակձախշրջադարձկարելիէկատարելմիայնմիակողմանիփողոցիցմիակողմանի
փողոցմտնելիս:Շրջադարձիազդանշանտվեքևկանգառեքգծանշվածսահմանագծի
մոտ,մինչևվառվիլուսացույցիկարմիրլույսը:Եթեսահմանագիծչկա,կանգառեք
նախքանհետիոտնայինանցումմտնելը:Եթեհետիոտնայինանցումչկա,կանգառեք
նախքանխաչմերուկմտնելը:Կարողեքձախշրջադարձկատարելդեպիձախակողմյան
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երթևեկությամբմիակողմանիփողոց,եթեշրջադարձնարգելողնշանչկա:Ճանապարհը
զիջեքիրենցկանաչլույսիտակերթևեկողհետիոտներին,հեծանվորդներինկամայլ
տրանսպորտայինմիջոցներին:
Աջ շրջադարձեր – Աջ շրջադարձ Աջշրջադարձիօրինակ.
կատարելու համար շարժվեք դեպի
ճանապարհի աջ եզրը: Հեծանվային
արահետի առկայության դեպքում այդ
գոտինմտեքշրջադարձիցոչավելի,քան
200ֆուտ(60մետր)առաջ:Ուշադիրեղեք՝
նկատելու համար այն հետիոտներին,
հեծանվորդներին
կ ա մ
մոտոցիկլավարներին,որոնքկարողեն
հայտնվել ձեր մեքենայի և մայթեզրի
միջև:Սկսեքազդանշանելշրջադարձից
100ֆուտ(30մետր)առաջ:Հետնայեքաջ
ուսիվրայովևնվազեցրեքարագությունը:
Կանգ առեք սահմանագծին չհասած:
Նայեք աջ ու ձախ և կատարեք
շրջադարձն այն ժամանակ, երբ դա
անվտանգ է: Մի կատարեք մեծ
շառավղովշրջադարձ՝մտնելովմեկայլ 200ֆուտը(60մետր)ամերիկյան
գոտի:Շրջադարձնավարտեքաջգոտում:
ֆուտբոլիդաշտիերկարությանկեսից
Հ ա ս ա ր ա կ ա կ ա ն  ո ւ ղ և ո ր ա տ ա ր ավելինէ:
ավտոբուսներիհամարառանձնացված
երթևեկությանգոտիներ–Չիթույլատրվումտրանսպորտայինմիջոցվարել,կանգնեցնել,
կայանել կամ թողնել բացառապես հասարակական ուղևորատար ավտոբուսների
օգտագործմանհամարնախատեսվածճանապարհիտարածքում,բացիայնդեպքերից,
երբտրանսպորտայինմիջոցըպետքէհատիերթևեկությանգոտին,որպեսզիշրջադարձ
կատարի:Կտեղադրվեննշաններ՝ցույցտալու,որերթևեկությանգոտիները«միայն
ավտոբուսների»համարեն:
Աջ շրջադարձ ճանապարհային լուսացույցի կարմիր լույսի տակ – Շրջադարձի
ազդանշանտվեքևկանգառեքգծանշվածսահմանագծիմոտ,մինչևվառվիլուսացույցի
կարմիրլույսը:Եթեսահմանագիծչկա,կանգառեքնախքանհետիոտնայինանցում
մտնելը:Եթեհետիոտնայինանցումչկա,կանգառեքնախքանխաչմերուկմտնելը:
Կարողեքաջշրջադարձկատարել,եթեշրջադարձնարգելողնշանչկա:Ճանապարհը
զիջեք իրենց կանաչ լույսի տակ երթևեկող հետիոտներին, մոտոցիկլավարներին,
հեծանվորդներինկամայլտրանսպորտայինմիջոցներին:
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Աջշրջադարձդեպիշրջադարձիհամարնախատեսված
գոտիովճանապարհ–Դուքառանցկանգառնելուաջ
շրջադարձի իրավունք ունեք, եթե այն ճանապարհը,
ուրշրջադարձեքկատարում,ունիտրանսպորտային
հոսքերի միախառնում չթույլատրող երթևեկության
գոտի, որը նախատեսված է աջ շրջադարձ կատարող
տրանսպորտային միջոցների համար, և ազատ աջ
շրջադարձնարգելողնշանչկա:Դուքիրավունքունեք
առանց կանգ առնելու առաջ շարժվելու, նույնիսկ
եթելուսացույցիկարմիրլույսկախաչմերուկովուղիղընթացողտրանսպորտային
միջոցներիհամարնախատեսվածկղզյակում:Եթեաջշրջադարձիգոտուաջմայթեզրին
կաճանապարհայինլուսացույցկամնշան,ապապետքէհետևեքայդլուսացույցիկամ
նշանիցուցումներին:Հետիոտնայինանցմանսահմաններումմիշտզիջեքհետիոտներին:
Շրջադարձնարգելվածէկարմիրսլաքիդեպքում–Կարմիրսլաքիդեպքումարգելված
էաջկամձախշրջադարձը:

աջ եվ ձախ շրջադարձերի օրինաԿներ
Տրամագրերումմեքենաներիվրանշվածհամարներըհամապատասխանումենայս
էջերումբերվածնախադասություններիհամարակալմանը:
Միշտօգտագործեքշրջադարձիազդանշանները:
1. Ձ
 ախ շրջադարձ երկկողմանի երթևեկությամբ
փողոցից:Շրջադարձըսկսեքձախգոտուց,որն
1
ամենամոտնէփողոցիկենտրոնին:Շրջադարձն
ավարտեքհատողփողոցիմեկկամմյուսգոտում
(ցույց է տրված սլաքներով), եթե դա անվտանգ
է: Եթե ձախ շրջադարձի կենտրոնական գոտի
*2
1
կա, շրջադարձը կատարեք այդ գոտուց: Ձախ
շրջադարձըկարելիէկատարելնաևմյուսգոտուց,
եթեդաթույլատրողնշաններկամսլաքներկան:
2. Աջշրջադարձ:Շրջադարձըսկսեքևավարտեքճանապարհիաջեզրինամենամոտ
գոտում:Միկատարեքմեծշառավղովշրջադարձ՝մտնելովմեկայլերթևեկության
գոտի:Ուշադիրեղեք՝նկատելուհամարայնհետիոտներին,մոտոցիկլետավարներին
ևհեծանվորդներին,որոնքգտնվումենձերմեքենայիևմայթեզրիմիջև:Երբեմն
ճանապարհայիննշաններըկամպատվածքիգծանշումներըթույլենտալիսաջ
շրջադարձկատարելմեկայլգոտուց,ինչպեսցույցէտրվածնկարում:
3. Ձախշրջադարձերկկողմանիերթևեկությամբ
փողոցից դեպի միակողմանի փողոց:
Շրջադարձը սկսեք այն գոտուց, որն
ա մե ն ա մ ո տ ն  է  փ ո ղ ո ց ի  կ ե ն տ ր ո ն ի ն :
Շ ր ջ ա դ ա ր ձ ն  ա վ ա ր տ ե ք  ց ա ն կ ա ց ա ծ
երթևեկությանգոտում,որըբացէևապահով,
ինչպեսցույցէտրվածսլաքներով:
4. Ձախշրջադարձմիակողմանիերթևեկությամբփողոցիցդեպիերկկողմանիփողոց:
Շրջադարձը սկսեք ամենաձախ գոտուց: Շրջադարձն ավարտեք մեկ կամ մյուս
գոտում,որըբացէևապահով,ինչպեսցույցէտրվածսլաքներով:
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5. Ձ
 ախշրջադարձմիակողմանիերթևեկությամբփողոցիցդեպիմիակողմանիփողոց:
Շրջադարձը սկսեք ամենաձախ գոտուց: Ուշադիր եղեք՝ նկատելու համար այն
հետիոտներին,մոտոցիկլավարներինևհեծանվորդներին,որոնքգտնվումենձեր
մեքենայի և մայթեզրի միջև, քանի որ նրանք իրավունք ունեն ձախ շրջադարձ
կատարելուհամարօգտվելուձախշրջադարձիգոտուց:Շրջադարձնավարտեք
ցանկացածերթևեկությանգոտում,որըբացէևապահով,ինչպեսցույցէտրված
սլաքներով:
6. Ա ջ շրջադարձ միակողմանի երթևեկությամբ
փողոցիցդեպիմիակողմանիփողոց:Շրջադարձը
սկսեք ամենաաջ գոտուց: Անվտանգ լինելու
5
դեպքում կարելի է շրջադարձն ավարտել
ցանկացած գոտում: Երբեմն ճանապարհային
6
նշաններըկամպատվածքիգծանշումներըթույլեն
*
տալիսաջշրջադարձկատարելմեկայլգոտուց,
ինչպեսցույցէտրվածնկարում:
7. ՇրջադարձT-աձևճամփաբաժանում՝միակողմանի
փողոցից դեպի երկկողմանի փողոց: Ուղիղ
ը ն թ ա ց ո ղ  տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն  մի ջ ո ց ն ե ր ն
առավելություն ունեն: Կարելի է և՛ աջ, և՛ ձախ
7
շրջադարձ կատարել կենտրոնական գոտուց:
Ուշադիր եղեք՝ ձեր շրջադարձի շրջագծի մեջ
հայտնվող մեքենաները, մոտոցիկլետները և
հեծանիվներընկատելուհամար:
y
wa

Թույլատրված հետադարձեր
Հետադարձը ետ շրջադարձն է փողոցում՝ ձեր եկած ճանապարհը վերադառնալու
համար:Հետադարձկատարելուհամարազդանշանտվեքևզբաղեցրեքամենաձախ
գոտինկամձախշրջադարձիկենտրոնականգոտին:Թույլատրվածհետադարձկարելի
էկատարել՝
• հ
 ատելովկրկնակիդեղինգիծը,երբդաանվտանգևթույլատրվածէ.
• բնակելիթաղամասում՝
— եթե 200 ֆուտի (60 մետրի) սահմաններում ձեզ մոտեցող տրանսպորտային
միջոցներչկան.
— երբ ճանապարհային նշանը, լուսացույցի լույսը կամ լուսացույցը ձեզ
պաշտպանումէմոտեցողտրանսպորտայինմիջոցներից.
• խաչմերուկումլուսացույցիկանաչլույսիկամկանաչսլաքիտակ,եթեճանապարհի
վրաչկա«Հետադարձնարգելվածէ»(NoU-turn)նշան.
• բաժանարար գոտիով երկկողմանի ճանապարհի վրա, միայն այն դեպքում, երբ
կենտրոնականբաժանարարգծիվրագոյությունունիբացվածք:
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արգելված հետադարձեր
Երբեքհետադարձմիկատարեք՝
• ե
 րկաթուղայինգծանցներիվրակամդրանցմոտակայքում.
• բաժանարարգոտիովերկկողմանիճանապարհիվրա՝հատելովբաժանարարգիծը,
ճամփեզրը,հողիշերտըկամերկուզուգահեռկրկնակիգծերը.
• երբդուքյուրաքանչյուրուղղությամբհստակորենչեքտեսնումառնվազն200ֆուտ
(60մետր)հեռավորությանվրա՝ճանապարհիկորության,բլրի,անձրևի,մառախուղի
կամորևէայլպատճառով.
• այնտեղ,որտեղճանապարհիվրատեղադրվածէ«Հետադարձնարգելվածէ»(No
U-turn)նշանը.
• երբայլտրանսպորտայինմիջոցներկարողենբախվելձեզ.
• գտնվումեքմիակողմանիփողոցում:
• հրշեջկայանիդիմաց:Հետադարձիհամարերբեքմիօգտագործեքհրշեջկայանի
մերձատարուղին.
• գործարարթաղամասերում:Տարածքները,որտեղկանեկեղեցիներ,բնակարաններ,
բազմաընտանիքբնակելիմիավորներևհանրայինշինություններ(բացիդպրոցներից),
նույնպես համարվում են գործարար թաղամասեր: Հետադարձ կատարեք
միայն խաչմերուկներում, եթե որևէ նշան այն չի արգելում, կամ այնտեղ, որտեղ
հետադարձերիհամարհատուկբացվածքներկան:

ԿԱՅԱՆՈՒՄԸ
Թեք ճանապարհին Կայանելը
Երբմեքենանկայանումեք՝
• թ
 եքմերձատարուղուվրա,
այնպեսթեքեքանիվները,
ո ր  մե ք ե ն ա ն  փ ո ղ ո ց
դուրս չգա, եթե հանկարծ
արգելակներըչպահեն.
• զ առիվայր ճանապարհի
1. Զառիվայր.անիվներըշրջեքդեպիեզրաքարը:
վրա, առջևի անիվները
2. Զառիվեր.անիվներըշրջեքդեպիեզրաքարից
թեքեք դեպի եզրաքարը
հեռացողկողմը:
կ ա մ  ճ ա ն ա պ ա ր հ ի
3. Եզրաքարերիբացակայություն.անիվներըշրջեք
եզրը: Քաշեք կայանման
դեպիճանապարհիկողնակը:
արգելակը.
• զ առիվեր ճանապարհի
վրա,առջևիանիվներըշրջեքեզրաքարինհակառակուղղությամբևթույլտվեք,որ
մեքենանմիքանիդյույմհետշարժվի:Անիվըպետքէթեթևակիհպվիեզրաքարին:
Քաշեքկայանմանարգելակը.
• զ առիվեր կամ զառիվայր ճանապարհի վրա, որը եզրաքարեր չունի, այնպես
թեքեք անիվները, որ մեքենան ճանապարհի կենտրոնից հեռանա, եթե հանկարծ
արգելակներըչպահեն:
Միշտ գործի գցեք կայանման արգելակը և փոխանցման տուփը դրեք  «կայանում»
դիրքում:
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Զուգահեռ կայանում
Զուգահեռ կայանումը մեքենավարման
հմտություն է, որը թույլ է տալիս կայանել
ճանապարհին զուգահեռ՝ այլ կայանված
տրանսպորտային միջոցների հետ մի շարքում:
Ստորև նկարագրված քայլերը բացատրում են
անվտանգ զուգահեռ կայանելու ձևը:

Քայլ 1
Մեքենան բերեք և կանգնեցրեք
կայանատեղի դիմաց կանգնած
մեքենայի կողքին:

1. Գտեք տեղ: Փնտրեք ձեր մեքենայից
առնվազն 3 ֆուտով (≈ 90 սմ) ավելի
երկար տարածություն: Երբ տեղ գտնեք,
ազդանշանեք կայանելու մտադրության
մասին:
2. Մեքենան քշեք այդ տեղի մոտ կամ այն
տեղի դիմաց կանգնած տրանսպորտային
միջոցի կողքով, ուր մտադիր եք կայանել:
Մոտավորապես 2 ֆուտ (≈ 60 սմ)
տարածություն թողեք տրանսպորտային
միջոցի կամ հաջորդ տեղի միջև և կանգ
առեք, հենց որ ձեր հետևի թափարգելը
հավասարվի այն տեղի առջևի մասին,
որտեղ ուզում եք կայանել: Նայեք հետևի
դիտահայելու մեջ և ուսի վրայով հայացք
գցեք, որպեսզի ստուգեք մոտեցող
տրանսպորտային միջոցների առկայությունը: Ոտքը պահեք արգելակի վրա և
մեքենան կանգնեցրեք հետընթաց դիրքում: Մի անջատեք ազդանշանը:
3. Ոտքը հանեք արգելակման ոտնակից: Նախքան հետընթաց տալը ստուգեք
հայելիները և նայեք ուսի վրայով՝ որևէ վտանգ նկատելու համար: Սկսեք հետընթաց
կատարել մոտավորապես 45 աստիճան անկյան տակ:

Քայլ 3
Հենց որ մեքենան կանգնի
եզրաքարին զուգահեռ, քշեք առաջ,
որպեսզի մեքենան կանգնեցնեք
կայանատեղի մեջտեղում:

Քայլ 2
S-աձև հետընթաց կատարեք դեպի
կայանատեղը:

45°
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4. Ուղղեքմեքենան:Սկսեքղեկանիվըպտտելևհեռանալեզրաքարից,երբհետևի
անիվըգտնվումէեզրաքարից18դյույմ(46սմ)հեռավորությանվրա:Ուղղվելու
համար գուցե հարկ լինի առաջ ու հետ քշել: Հիմա ձեր մեքենան պիտի լինի
եզրաքարինզուգահեռևդրանիցոչավելի,քան18դյույմ(46սմ)հեռու:

ներԿված եԶրաքարերի մոտ Կայանելը
Տարբերգույներովներկվածեզրաքարերըկայանմանհետևյալհատուկկանոններնեն
թելադրում.
Սպիտակ – Կանգնեք միայն այնքան, որքան անհրաժեշտ է ուղևոր վերցնելու կամ
իջեցնելուկամփոստարկղընամակգցելուհամար:
Կանաչ–Կայանեքսահմանափակժամանակով:
Ժամանակի սահմանափակումները նշված են
լինումկանաչգոտուկողքինտեղադրվածնշանի
կամներկվածեզրաքարիվրա:
Դեղին–Միկանգնեքավելիերկար,քաննշված
է՝ուղևորներկամբեռվերցնելուկամիջեցնելու
համար: Սովորաբար պահանջվում է, որ ոչ
առևտրայինփոխադրամիջոցներիվարորդները
մնանմեքենայում:
Կարմիր–Կանգառըկամկայանումնարգելվածէ
(ավտոբուսներըկարողենկանգնելավտոբուսների
համարգծանշվածկարմիրգոտում):
Կապույտ–Կայանումըթույլատրվումէմիայնհաշմանդամներիկամնրանց
վարորդներիհամար,որոնցմեքենայիվրակահաշմանդամանձանցկամ
հաշմանդամվետերաններինտրվողցուցանակկամհատուկհամարանիշ:
Հաշմանդամիկայանմանհամարնախատեսվածգոտունկիցստվերագծված
(շեղ գծերով) տարածքը կայանումն արգելող տարածք է: Հաշմանդամի
կայանման ցուցանակների կամ համարանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն
ստանալու կամ դիմում ներկայացնելու համար այցելեք www.dmv.ca.gov կամ
զանգահարեք1-800-777-0133հեռախոսահամարով:
ծ անոԹուԹյուն. Ցուցանակը չարաշահողները
կ կ ո ր ց ն ե ն  ի ր ե ն ց  կ ա յ ա ն մ ա ն  հ ա տ ո ւ կ Ստվերագծված(շեղգծերով)
արտոնությունները: Բացի այդ, նման տարածքիօրինակ.
չարաշահումը համարվում է զանցանք և
պատժվումէմինչև$1000տուգանքով,մինչև6
ամիսբանտարկությամբ՝շրջանայինբանտում,
կամ՝երկուպատժամիջոցներըմիասին:
Հաշմանդամի ցուցանակի կամ համարանիշի
չարաշահմանօրինակներեն՝
• ց ուցանակի կամ համարանիշի կորստի
կամ գողության մասին հայտարարություն
տալուցևայնգտնելուցհետոցուցանակըկամ
համարանիշըօգտագործելը՝առանցգտնելումասինհայտնելու.
• ցուցանակըկամհամարանիշըընկերներինկամընտանիքիանդամներինփոխտալը
(նրանցհաշմանդամլինել-չլինելուհանգամանքիցանկախ).
• ցուցանակներիփոխանակումըընկերներիկամընտանիքիանդամներիհետ.
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• ց ուցանակը կամ համարանիշը օգտագործելը, երբ անձը, որին այն տրվել է, ձեր
մեքենայիմեջչէ(հաշմանդամերեխան,ընտանիքիանդամը,գործատունևայլն).
• մահացածմարդուցուցանակիկամհամարանիշիօգտագործումը:
ծանոԹուԹյուն.Դուքպետքէմահացածհաշմանդամանձիցուցանակըևհամարանիշը
վերադարձնեքDMV-իտեղականգրասենյակկամուղարկեքփոստով՝
DMV
POBox942869,MSD238
Sacramento,CA94269-0001

արգելված Կայանում
Երբեքմիկայանեքկամթողեքձերմեքենան՝
• ա
 յնտեղ,որտեղտեղադրվածէ«Կայանումնարգելվումէ»(NoParking)նշանը.
• գծանշվածկամչգծանշվածհետիոտնայինանցումների,մայթիվրա՝մասամբմայթը
փակելով,կամմերձատարուղիներիդիմաց.
• հաշմանդամների համար նախատեսված մայթի թեք հարթակից 3 ֆուտից (91,5
սանտիմետր)պակասհեռավորությանվրակամայնմայթեզրիդիմացկամվրա,
որտեղիցանվասայլակիմուտքկադեպիմայթ.
• հ աշմանդամների համար նախատեսված կայանման տարածքում, եթե դուք
հաշմանդամչեքևցուցանակկամհաշմանդամիհամարանիշներչունեք.
• հաշմանդամներիհամարնախատեսվածկայանմանտարածքիհարևանությամբ,եթե
այնստվերագծվածէ(շեղգծերով)(«Կալիֆոռնիայիտրանսպորտայինօրենսգիրք»,
CVC§22507.8(c)(2)).
• բանածգազերչարտանետողևայդմասինհատուկպատճենատպվածնշանկրող
տրանսպորտայինմիջոցներիկայանմանկամլիցքավորմանհամարնախատեսված
տարածքում,եթեչեքվարումբանածգազերչարտանետողտրանսպորտայինմիջոց,
որըլիցքավորելուեքտեղում:
• թունելում կամ կամրջի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա թույլատրող
նշաններկան.
• հրշեջջրածորանիկամհրշեջկայանիմերձատարուղուցմինչև15ֆուտ(4,5մետր)
հեռավորությանվրա.
• երկաթգծիվրակամդրանիցմինչև7½ֆուտ(≈2,3մ)հեռավորությանվրա.
• անվտանգությանգոտուևմայթեզրիմիջև.
• «երկրորդշարքումկայանված»(կայանումփողոցում,երբմայթեզրիմոտկայանման
համարթույլատրվածբոլորտեղերնարդենզբաղվածեն).
• փողոցիհակադիրկողմում.
• կարմիրեզրաքարիմոտ.
• արագընթացբազմագոտիճանապարհիվրա,բացառությամբայնդեպքերի,երբ՝
— արտակարգիրավիճակէստեղծվել.
— պաշտոնյաանձըկամհսկիչսարքըպահանջումէկանգառնել.
— կայանումըհատկապեսթույլատրվածէ:
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ծանոԹուԹյուն.Եթեստիպվածեքկանգառնելարագընթացբազմագոտիճանապարհի
վրա,կայանեքերթևեկելիմասիցամբողջովինդուրսևմնացեքմեքենայիմեջդռները
փակ վիճակում, մինչև օգնությունը տեղ հասնի: Բավականաչափ տեղ թողեք
ճանապարհիվրա,որպեսզիտրանսպորտայինմիջոցներըկարողանանազատորեն
երթևեկել: Ձեր մեքենան պետք է երկու ուղղությամբ տեսանելի լինի առնվազն 200
ֆուտ(60մետր)հեռավորությունից:Եթեմեքենան(անգամխափանված)կանգնեցված,
կայանվածկամթողնվածէլինումարագընթացբազմագոտիճանապարհիվրաավելի
քան4ժամ,այնկարողէհեռացվել(CVC§22651(f)):

Կայանման հատուԿ Կանոններ
• Ե
 րբհարթփողոցումմեքենանկայանումեքեզրաքարերիերկայնքով,առջևիևհետևի
անիվներըպետքէմայթեզրինզուգահեռլինենևգտնվենդրանիցմինչև18դյույմ(45
սմ)հեռավորությանվրա:Եթեճանապարհըեզրաքարերչունի,մեքենանկայանեք
փողոցինզուգահեռ:
• Երբեքմիլքեքձերմեքենան,քանիդեռշարժիչըկամէլեկտրաշարժիչնաշխատում
է.կանգնեցրեքշարժիչըկամէլեկտրաշարժիչըևգործադրեքկայանմանարգելակը:
• Ե րբ պատրաստ եք մեքենայից դուրս գալու, ուշադիր ստուգեք անցնող
տրանսպորտայինմիջոցների,հեծանվորդներիևմոտոցիկլավարներիառկայությունը:
Դուռըբացարեքմիայնայնժամանակ,երբդաանվտանգէ,ևդուքչեքխանգարում
երթևեկությանը:Դուռըհարկեղածիցավելիերկարբացմիթողեք:
• Հատուկցուցանակկամհամարանիշունեցողմեքենայովերթևեկողհաշմանդամները
կարող են կայանել ցանկացած կայանման գոտում, որը
սահմանափակված է կայանման թույլատրելի տևողության
առումով, ինչպես ցույց է տալիս տեղական իշխանության
մարմիններիկողմիցսահմանվածնշանը:
• Հ ամաձայն CVC §22511-ի՝ տեղական իշխանության
մարմինն իր կարգադրությամբ կամ որոշմամբ կարող է իր
իրավասության շրջանակներում կայանատեղիներ կամ
տարածքներհատկացնելհանրայինփողոցում՝բացառապես
տրանսպորտայինմիջոցիլիցքավորմանուկայանմանհամար,
G66-21B (CA)
որըկապվածէէլեկտրականլիցքավորմաննպատակով:

ԻՆՉՊԵՍԱՆՎՏԱՆԳՎԱՐԵԼՄԵՔԵՆԱՆ
աԶդանշանում
Միշտ ազդանշան տվեք ձախ կամ աջ շրջադարձ
կատարելիս, երթևեկության գոտիները փոխելիս,
մեքենայի ընթացքը դանդաղեցնելիս կամ կանգ
առնելիս: Ազդանշանումը մյուս վարորդներին,
մոտոցիկլավարներին,հեծանվորդներինևհետիոտներին
թույլէտալիսիմանալձերմտադրությունները:
Ազդանշան կարելի է տալ ձեռքով կամ մեքենայի
լուսազդանշաններով: Եթե արևի պայծառ լույսի
պատճառովդժվարէտեսնելլուսազդանշանները,ապա
ազդանշանտվեքնաևձեռքով:

ˇ˜ ˝˙ü˜ˆ˜˙ˇ

˜ü ˝˙ü˜ˆ˜˙ˇ

ˆ˜˘ˆ˜˘  ˜˘˘
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Մոտոցիկլավարներըհաճախենձեռքովազդանշանտալիս,որպեսզիիրենքավելի
տեսանելիլինեն:Հեծանվորդներըկարողենաջշրջադարձիազդանշանտալ՝աջթևով
ուղիղդեպիաջցույցտալով:
Ազդանշանտվեք՝
• շ րջադարձի կետին հասնելուց առաջ վերջին 100 ֆուտը (30 մետրը) անցնելու
ընթացքում(ձախկամաջշրջադարձ).
• ամենանգամերթևեկությանմիգոտուցմյուսնանցնելուցառաջ:Նայեքհայելիների
մեջ, ուսի վրայով հայացք գցեք և ստուգեք մեռյալ գոտին, նախքան կփոխեք
երթևեկությանգոտիները.
• արագընթացբազմագոտիճանապարհիվրամիգոտուցմյուսնանցնելուցառնվազն
5վայրկյանառաջ.
• մայթեզրինմոտենալուցկամդրանիցհեռանալուցառաջ.
• շարժմանուղղություններըփոխելիս.
• նույնիսկեթեշրջակայքումայլտրանսպորտայինմիջոցչեքտեսնում:Հնարավորէ,
որչերևացողմեքենանհանկարծակիհայտնվիևհարվածիձեզ.
• ե թե մտադիր եք շրջադարձ կատարել խաչմերուկն անցնելուց հետո: Սկսեք
ազդանշանել,երբգտնվումեքխաչմերուկում:Եթեհարկեղածիցշուտազդանշանեք,
ապամյուսվարորդըկարողէկարծել,թեմտադիրեքշրջադարձըխաչմերուկում
կատարել,ևկարողէհայտնվելձերառջև:Շրջադարձկատարելուցհետոմիմոռացեք
անջատելազդանշանը:

ՂեԿավարում
Ղեկակառավարմանևձեռքերիդիրքերիվերաբերյալհանձնարարականներըտարբեր
ենտարբերտրանսպորտայինմիջոցներիհամար՝տրանսպորտայինմիջոցիչափից,
տարիքից, արագությունից և արձագանքման ունակությունից կախված: Թեև չկա
ձեռքերիմիակճիշտդիրքկամղեկավարմանմիակճիշտձև,Մայրուղիներումանվտանգ
երթևեկությանազգայինվարչությունը(National Highway Traffic Safety Administration,
NHTSA)սահմանելէորոշհիմնականուղեցույցներ:

Ձեռքերիդիրքը
Եթե ղեկը պատկերացնեք որպես ժամացույցի թվատախտակ, ձեռքերը դրեք
ժամացույցի9և3թվանշաններիվրակամմիփոքրավելիներքև՝8և4թվանշանների
վրա:Անվտանգությանօդայինբարձիկիբացվելուդեպքումդեմքի,թևերիևձեռքերի
վնասվածքներստանալուվտանգընվազեցնելուհամարպետքէղեկըբռնեքդրսից՝
մատների հոդերը տեղավորելով ղեկանվի արտաքին կողմից, իսկ բթամատերը՝
ղեկանիվիեզրերիերկայնքով:

Տրանսպորտայինմիջոցիկառավարում
Տրանսպորտայինմիջոցըճիշտղեկավարելումիակճիշտձևգոյությունչունի,բայց
ահաղեկավարմանմիքանիեղանակներ,որոնքխորհուրդէտալիսՄայրուղիներում
անվտանգերթևեկությանազգայինվարչությունը.
• Ղ
 եկավարում «ձեռքը ձեռքի դիմաց» եղանակով (Hand-to-Hand Steering) –
Ղեկավարման այս եղանակը կարելի է նաև կոչել «հրիր-քաշիր» ղեկավարում:
Ղեկավարմանայսեղանակիցօգտվելուդեպքում՝ձեռքերըչենխաչվումղեկանվի
մակերևույթիվրայով,և,հետևաբար,օդայինբարձիկիբացվելուդեպքում,ավելի
փոքրէդեմքի,թևերիևձեռքերիվնասվածքներստանալուհավանականությունը:Այս
եղանակնօգտագործելիսսկսեքձեռքերըժամացույցի9և3թվանշաններիվրադնելով,
կամ՝ժամը8-իև4-իդիրքիցմիփոքրներքև:Շրջադարձիուղղությունիցկախված՝մի
ձեռքըղեկանիվըկհրիվերև,իսկհակադիրձեռքը՝կքաշիներքև:
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• Ղ
 եկավարում «ձեռքը ձեռքի վրայով» եղանակով (Hand-Over-Hand Steering)
–  Ղեկավարման այս եղանակը կարելի է օգտագործել ցածր արագությունների
դեպքումշրջադարձկատարելիս,կայանելիսկամկողասահումիցհետոմեքենայի
դիրքը շտկելիս: Այս եղանակն օգտագործելիս սկսեք ձեռքերը ժամացույցի 9 և 3
թվանշաններիվրադնելով,կամ՝ժամը8-իև4-իդիրքիցմիփոքրներքև:Շրջադարձի
ուղղությունիցկախված՝միձեռքըղեկանիվըկհրիվերև,իսկմյուսձեռքը՝կթողնի
ղեկավարումը,խաչվելովմյուսձեռքիհետ՝կբռնիղեկանիվիվերնամասինևկքաշի
վերև:
• Ղ եկավարում մեկ ձեռքով (One Hand Steering) – Մայրուղիներում անվտանգ
երթևեկությանազգայինվարչությունըխորհուրդէտալիսմեկձեռքնօգտագործել
միայնայնժամանակ,երբշրջադարձեքկատարումհետընթացտալուժամանակ,
կամերբգործածումեքտրանսպորտայինմիջոցիկառավարմանտարրեր,որոնք
պահանջումենձեռքըհեռացնելղեկից:Միակդեպքը,երբձեռքիժամը12-իդիրք
էխորհուրդտրվում,շրջադարձկատարելուընթացքումտրանսպորտայինմիջոցը
հետընթաց վարելու դեպքն է, քանի որ վարորդը պետք է շրջվի նստած տեղում,
որպեսզիտեսնիմեքենայիընթացուղին:Ղեկիվրաձեռքերիտեղադրությունըժամը
9-իև3-իդիրքում,կամժամը8-իև4-իդիրքիցմիփոքրներքև,շատկարևորէմեքենայի
հավասարակշռությանհամար:

ձայնային աԶդանշան, ցոլալապտերներ եվ վԹարային աԶդանշաններ
Ձայնայինազդանշանտվեք՝
• Մ
 իայներբդաանհրաժեշտէընդհարումներիցխուսափելուհամար:
• Այլվարորդներիհետ«տեսողականհաղորդակցում»ստեղծելուհամար:Ձայնային
ազդանշանտվեք՝զգուշացնելուայնվարորդին,որըկարողէշրջադարձկատարել
ձերդիմացիցևբախումառաջացնել:
• Նեղլեռնայինճանապարհներիվրա,որտեղչեքկարողտեսնելառնվազն200ֆուտ
(60մ)հեռու:

Ձայնայինազդանշանմիտվեք՝
• Ե
 թե մեքենան կամ հեծանվորդը դանդաղ է շարժվում, և դուք ուզում եք, որ նա
արագացնիընթացքըկամմիկողմքաշվի:Հնարավորէ,որվարորդըկամհեծանվորդը
իվիճակիչէանվտանգկերպովավելիարագընթանալ՝հիվանդ,մոլորված,հարբած
լինելուկամմեքենայիմեխանիկականխնդիրներիպատճառով:
• Այլ վարորդներին նախազգուշացնելու համար, որ նրանք սխալ են գործել: Ձեր
մեքենայի շչակից նրանք կարող են նոր սխալներ թույլ տալ կամ զայրանալ և
պատասխանելնույնկերպ:
• Որովհետևդուքբարկացածկամնյարդայնացածեք:
• Հետիոտներին,հեծանվորդներինկամմոտոցիկլավարներինազդանշանելուհամար,
եթեդաանհրաժեշտչէբախումիցխուսափելուհամար:Հիշեք,որձերշչակըշատ
ավելիբարձրէհնչումմեքենայիցդուրս:
ծանոԹուԹյուն.Ազդանշանտալըկարողէհանկարծակիիբերելմյուսվարորդներին:
Ավելիանվտանգէդանդաղեցնելընթացքըկամկանգառնել,քանազդանշանտալ:
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Միացրեքցոլալապտերները՝
• Ե
 թեեղանակայինպայմաններըպահանջումենմիացնելապակեմաքրիչները,ապա
պետքէմիացնեքնաևցոլալապտերներիմոտարձակլույսը:
• Ց անկացած ժամանակ, երբ պայմանները (ամպեր, անձրև, ձյուն, փոշի, ծուխ,
մառախուղևայլն)թույլչենտալիստեսնելմյուստրանսպորտայինմիջոցները:
• Փոքրգյուղականկամլեռնայինճանապարհներին,նույնիսկարևոտօրերին:
• Մթությանմեջևայնդեպքում,երբտեսանելիությունըբավարարչէ1000ֆուտ(305մ)
հեռավորությունիցհստակորենմարդկամտրանսպորտայինմիջոցզանազանելու
համար:
• Երբտրանսպորտայինմիջոցըշահագործվելէմայրամուտից30րոպեհետոմինչև
արևածագից30րոպեառաջընկածժամանակահատվածում:
• Երբտեղադրվածէկարգավորող(սպիտակ)ճանապարհայիննշան,որըցուցումէ
տալիս,որցոլալապտերներըպետքէմիացվածլինեն:
• Մեքենավարման ընթացքում ուրիշների համար ձեր տրանսպորտային միջոցի
տեսանելիությունըմեծացնելունպատակով՝նույնիսկպայծառօրերինևհատկապես
հորիզոնումարևիցածրդիրքիդեպքում:

Օգտվեքվթարայինազդանշաններից
Եթե առջևում ընդհարում եք տեսնում, այդ մասին զգուշացրեք ձեր հետևից եկող
վարորդներին՝միացնելովվթարայինթարթալապտերներըկամ3-4անգամարգելակի
ոտնակըարագսեղմելով:Մեքենայիընթացքըդանդաղեցնելիսկամկանգառնելիս
կարողեքնաևձեռքովազդանշանտալ:
Երբեքկանգմիառեքճանապարհին,եթեդաանհրաժեշտչէանվտանգությանկամ
օրենքի պահանջը կատարելու նկատառումներով: Եթե անհրաժեշտ է կանգ առնել,
սկսեքմեքենանարգելակելնախապես՝իազդանշանձեզհետևողավտոմեքենաներին:
Եթե ճանապարհին ձեր մեքենան խափանվի, այնպես արեք, որ մյուս վարորդները
տեսնենայն:Եթեմեքենանխնդիրներունիևհարկավորէկանգառնել,հետևեքստորև
նշվածկանոններին՝
• ե
 թեհնարավորէ,դուրսեկեքճանապարհիերթևեկելիմասից.
• եթեչեքկարողամբողջապեսերթևեկելիմասիցդուրսգալ,կանգնեքայնպիսիմիտեղ,
որմարդիկկարողանանտեսնելձեզևձերմեքենանհետևիկողմից:Միկանգնեքհենց
բլրիկամոլորանիվրա.
• եթեչեքշարժվում,միացրեքվթարայինթարթալապտերները:Եթեմեքենանվթարային
թարթալապտերներչունի,կարողեքփոխարենըշրջադարձիազդանշանտալ.
• անվտանգլինելուդեպքումբարձրացրեքծալովիթափքածածկը՝վթարայինկանգառի
մասինազդանշանելուհամար.
• հնարավորինսշատզգուշացնողնշաններցույցտվեքայլվարորդներին:Վթարային
լուսազդանշաններըկամեռանկյունիցուցանակներըդրեքմեքենայից200-300ֆուտ
(60-90մետր)հետ:Դաայլվարորդներինբավարարժամանակկտա,անհրաժեշտության
դեպքում,երթևեկությանգոտինփոխելուհամար:Լուսազդանշաններնօգտագործելիս
շատ զգույշ եղեք: Դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ, հատկապես երբ
գտնվումենդյուրավառհեղուկներիմերձակայքում.
• եթեվթարայինլուսազդանշաններչունեք,հետևեքվերըթվարկվածկանոններինև
մնացեքմեքենայիմեջ,մինչևօգնությունըժամանի:Զգույշեղեքևմնացեքերթևեկելի
մասիցդուրս:
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ՏեքսՏային հաղորդագրում եվ բջջային հեռախոսներ
Չի թույլատրվում ավտոմեքենա վարել, երբ օգտագործում եք բջջային հեռախոս կամ
էլեկտրոնային անլար հաղորդակցության սարք՝ տեքստային հաղորդագրություններ,
ակնթարթային հաղորդագրություններ և էլեկտրոնային նամակներ գրելու, ուղարկելու
կամ կարդալու համար, եթե 18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի չեք և չեք
օգտագործում բջջային հեռախոս կամ էլեկտրոնային անլար կապի սարք՝ այնպես
նախագծված ու կազմաձևված, որ հնարավոր լինի այն աշխատեցնել ձայնով և
ձեռնազատ ռեժիմում՝ մեքենան վարելիս տեքստային հաղորդակցության միջոցներ
թելադրելու, ուղարկելու կամ լսելու համար: Չնայած ձեռնազատ սարքերի օգտագործումը
թույլատրված է (սա չի վերաբերում անչափահասներին), սակայն վարորդները չպետք է
շեղեն իրենց ուշադրությունը և կենտրոնանան անվտանգ երթևեկության վրա:
• Օգնության կանչեք միայն արտակարգ իրավիճակներում:
• Եթե ձեր բջջային հեռախոսը զանգում է, մի պատասխանեք: Թող կանչերը
վերահասցեավորվեն դեպի ձայնային փոստարկղ, եթե ունեք այդ հնարավորությունը:
• Եթե ձեզ անհրաժեշտ է զանգահարել, ապա դա անելուց առաջ մեքենան անվտանգ
դուրս հանեք ճանապարհից:
• Հեռախոսային խոսակցությունը ավարտեք հնարավորինս արագ կամ,
հնարավորության դեպքում, խնդրեք, որպեսզի կանչը կատարի ձեր ուղևորը:
• Եթե գործածում եք էլեկտրոնային անլար հաղորդակցության սարք՝
— այն պետք է տեղակայված լինի տրանսպորտային միջոցի հողմապակու,
սարքերի վահանակի կամ կենտրոնական կառավարակետի վրա.
— այն չպետք է խանգարի ճանապարհի դիտմանը:
• Օգտվեք տեղակայված էլեկտրոնային սարքի մեկ սահող շարժման կամ հպման
գործառույթից:
Բջջային հեռախոսից մի օգտվեք՝
• վտանգավոր ճանապարհային պայմաններում.
• ուշադրությունը շեղող զրույցի բռնվելու համար:
Ծանոթություն. Անչափահասներն իրավունք չունեն բջջային հեռախոս կամ էլեկտրոնային
անլար հաղորդակցության սարք օգտագործելու, բացի ծայրահեղ անհրաժեշտության
դեպքերից (լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս «Անչափահասները և բջջային
հեռախոսները» բաժինը 16-րդ էջում):

– 64 –

ՁԵՌՔԵՐԸ՝

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԻՑ ՀԵՌՈՒ

Վարորդի շարժական սարքը պետք է
տեղակայված լինի տրանսպորտային միջոցի
հողմապակու, սարքերի վահանակի կամ
կենտրոնական կառավարակետի վրա:
Այն չպետք է փակի վարորդի տեսադաշտը:

Օրենքն արգելում է, որ անչափահասները
մեքենա վարելիս օգտվեն ձեռնազատ սարքից:
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մեկ սահող շարժում կամ հպում կատարել
տեղակայված սարքի վրա:
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆՄԻՋՈՑՆԵՐԻԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
հեռավորուԹյան պահպանում
Ենթադրեք՝դուքգտնվումեքերկգոտիճանապարհին,ևմոտենումէհանդիպակաց
տրանսպորտային միջոց, իսկ ձեր առջևում աջից հեծանվորդ կա: Մեքենայի և
հեծանվորդի արանքով անցնելու փոխարեն՝ վտանգները հաղթահարեք հերթով:
Նախ՝ դանդաղեցրեք ընթացքը և թույլ տվեք, որ հանդիպակաց տրանսպորտային
միջոցըձեզնիցանցնի:Հետո,երբարդենանվտանգլինի,տեղափոխվեքդեպիձախ՝
հեծանվորդինանցնելուհամարապահովտարածությունստեղծելով(առնվազն3ֆուտ):

Վարորդներիհամարվտանգներկայացնողանձինք
Մեծացրեքհեռավորությունըձերևնույնգոտիովընթացողտրանսպորտայինմիջոցների
միջև՝ ավելի մեծ տարածություն ապահովելով այն վարորդների համար, ովքեր
հավանականվտանգեններկայացնում:Վտանգներկայացնողանձինքեն՝
• ա
 յնվարորդները,որոնքչենկարողտեսնելձեզ,որովհետևշենքերը,ծառերըկամայլ
մեքենաներփակումեննրանցտեսադաշտը.
• մերձատար ուղիներից կամ կայանման հրապարակներից հետընթաց կատարող
վարորդները.
• ձեզվազանցողվարորդները,երբդաանումենճանապարհիկորացմանվրակամ
հանդիպակացտրանսպորտայինմիջոցներիառկայությանպայմաններում.
• այնվարորդները,որոնքորևէայլմեքենայից,հետիոտնից,հեծանվորդից,արգելքից
խուսափելուհամարկամմիացողերթևեկությանգոտիներիպատճառովստիպված
ենզբաղեցնելձերգոտին.
• այնհետիոտները,որոնցտեսադաշտըփակվածէդեմքիառաջպահածհովանոցով
կամաչքերինքաշվածգլխարկով.
• շեղվածուշադրությամբմարդիկ,օրինակ՝
— առաքիչները.
— շինարարբանվորները.
— շեղված ուշադրությամբ հետիոտներ (օրինակ՝ էլեկտրոնային անլար
հաղորդակցությանսարքովզրուցողկամտեքստայինհաղորդագրությունգրող)
հետիոտներ.
— երեխաները,ովքերհաճախառանցնայելուփողոցենվազում.
— էլեկտրոնայինանլարհաղորդակցությանսարքովզրուցողկամտեքստային
հաղորդագրությունգրողկամուղևորներիհետզրուցողվարորդները.
— մեքենա վարելիս երեխաներով զբաղվող, սնունդ ընդունող կամ քարտեզն
ուսումնասիրողվարորդները.
• շփոթվածկամմոլորվածմարդիկ,օրինակ՝
— զբոսաշրջիկները,հաճախ՝բարդխաչմերուկներում.
— այնվարորդները,ովքերտներիհամարներնենփնտրումկամառանցակնհայտ
պատճառիդանդաղեցնումենմեքենայիընթացքը:
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Առավելագույնվտանգիցխուսափում
Երբեմնճանապարհիերկուկողմումկարողէվտանգլինելմիաժամանակ:Օրինակ՝
աջկողմումկարողենկայանվածմեքենաներլինել,իսկձախկողմում՝հանդիպակաց
մեքենաներ:Այդդեպքումլավագույնբանը,որկարելիէանել,«առավելագույնվտանգից
խուսափելնէ»:Շարժվեքհանդիպակացևկայանվածավտոմեքենաներիարանքով:
Եթեմիվտանգըմյուսիցավելիմեծէ,ապաավելիշատտարածությունթողեքավելի
վտանգավորիրավիճակիհամար:Ենթադրենք,ձախկողմումհանդիպակացմեքենաներ
կան, իսկ աջ կողմում՝ հեծանվով երեխա: Ավելի հավանական է, որ հանկարծակի
շարժումներ կատարի հենց երեխան: Հետևաբար, դանդաղեցրեք ընթացքը և,
անվտանգությունըպահպանելով,հնարավորինսշատօգտագործեքձերգոտուձախ
հատվածը,մինչևանցնեքերեխային:

Երթևեկությանհոսքմուտքգործելուհամարանհրաժեշտտարածությունը
Արագընթացբազմագոտիճանապարհմուտքգործեքգոյությունունեցողերթևեկության
արագությանը հավասար կամ մոտ արագությամբ: Բազմագոտի մայրուղու
երթևեկությանը միանալիս կանգ մի առեք, եթե դա բացարձակ անհրաժեշտություն
չէ:Արագընթացբազմագոտիճանապարհովընթացողտրանսպորտայինմիջոցներն
առավելությունունեն:Անվտանգլինելուդեպքումհետևեք«3վայրկյանիկանոնին»
(տ՛ես«Դիմացիմեքենայի«պոչինմի՛կպչեք»»բաժինը43-րդէջում):
• Մ
 իփորձեքմիախառնվելչափազանցփոքրտարածքիմեջ:
• Ուշադրությունդարձրեքձերշուրջըգտնվողմեքենաներին:Օգտվեքհայելիներիցև
շրջադարձիազդանշաններից:Երթևեկությանգոտիներըփոխելուցկամերթևեկության
հոսքինխառնվելուցառաջգլուխըշրջեքևուսիվրայովարագետնայեք:3վայրկյանի
չափտարածությունթողեքձերևձերառջևիցընթացողմեքենայիմիջև:Համոզվեք,որ
անհրաժեշտությանդեպքումկկարողանաքանվտանգկերպովկանգառնել:
• Եթե հարկավոր է արագընթաց ավտոմայրուղու մի քանի գոտի հատել, դրանք
հատեքհերթով:Եթեսպասեքմինչևբոլորգոտիներնազատվեն,ապակարողեք
երթևեկությանխցանումներառաջացնելկամբախմանվտանգստեղծել:

Ճանապարհըհատելուկամերթևեկությանըմիանալուհամարանհրաժեշտ
տարածությունը
Երբլրիվկանգառքիցհատումեքկամմուտքեքգործումքաղաքայինճանապարհկամ
ավտոմայրուղի,ազդանշանտվեքևթողեքբավականինմեծտարածություն,որպեսզի
այլ մեքենաների արագությանը հավասար արագություն հավաքեք: Դուք պետք է
տեղթողնեքարդենճանապարհովերթևեկողտրանսպորտայինմիջոցներիհամար:
Կարևորէիմանալ,թեձեզորքանտարածությունէհարկավորերթևեկությանհոսքին
միախառնվելու, հատելու, մուտք գործելու կամ դուրս գալու համար: Անհրաժեշտ
տարածությունըհավասարէմոտավորապես՝
• քաղաքիփողոցներումերկուխաչմերուկներիմիջևեղածհեռավորությանկեսին.
• ավտոմայրուղուվրա՝երկուխաչմերուկներիմիջևեղածողջհեռավորությանը:
Երթևեկությանգոտիներըհատելիսկամշրջադարձկատարելիսհամոզվեք,որառջևում
կամձերմեքենայիկողքերումչկանձերընթացուղինխոչընդոտողտրանսպորտային
միջոցներ կամ մարդիկ: Հակառակ դեպքում կարող եք հայտնվել խաչմերուկում,
հանդիպակացերթևեկությանհոսքիդիմաց:
Նույնիսկ լուսացույցի կանաչ լույսի տակ մի սկսեք հատել խաչմերուկը, եթե ձեր
ճանապարհըփակողմեքենաներկան:
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Ձախթեքվելիսմիսկսեքշրջադարձը՝հույսըդնելովմիայնայնբանիվրա,որմոտեցող
մեքենանմիացրելէաջշրջադարձիազդանշանը:Հնարավորէ,որայդմեքենայիվարորդը
մտադիրէհենցձեզանիցհետոշրջադարձկատարել,կամորազդանշանըմիացված
էմնացելնախորդշրջադարձիցհետո:Սահատկապեսճիշտէմոտոցիկլավարների
վերաբերյալ: Հաճախ նրանց լուսազդանշանները չեն անջատվում ինքնաբերաբար:
Ընթացքը շարունակելուց առաջ սպասեք, մինչև մյուս վարորդը սկսի փաստացի
շրջադարձկատարել:

Ճանապարհիցդուրսգալուհամարանհրաժեշտտարածությունը
Երբմտադիրեքդուրսգալարագընթացբազմագոտիմայրուղուց,ձեզշատժամանակ
տվեքդրահամար:Դուքպետքէհստակորենիմանաքմայրուղու՝ձեզհարկավորելքի,
ինչպեսնաևդրաննախորդողելքիանվանումըկամհամարը:Անվտանգելքիհամար՝
• ա
 զդանշանտվեք,ուսիվրայովհայացքգցեքևերթևեկությանգոտիներըփոխեքմեկ
առմեկ,մինչևհայտնվեքանհրաժեշտգոտում՝մայրուղուցդուրսգալուհամար.
• դուրսգալուձերմտադրությանմասինազդանշանեքելքինհասնելուցմոտավորապես
5վայրկյանառաջ.
• համոզվեք,որընթանումեքերթևեկությանգոտուցդուրսգալուհամարհարմար
արագությամբ՝ոչշատարագ(որպեսզիչկորցնեքկառավարումը),ոչէլշատդանդաղ
(որպեսզիերթևեկությանհոսքըշարունակվիառանցխոչընդոտի):

վաԶանց
Մոտեցումվազանցիհամար
Նախքանվազանցկատարելընայեքձերդիմաց՝ճանապարհիուերթևեկությանվիճակը
գնահատելուհամար,որըկարողէայլտրանսպորտայինմիջոցներինստիպելմուտք
գործելձերգոտին:Վազանցկատարեքմիայնայնժամանակ,երբդաանելնանվտանգ
է:Դուքպետքէորոշեք՝բավարարտարածությունունե՞քվազանցկատարելուհամար,
երբմոտենումեք՝
• հանդիպակացտրանսպորտայինմիջոցին.
• բլրիկամոլորանի.
• փոխհատման.
• ճանապարհայինարգելքի.
• հեծանվորդի:
Արգելվումէվազանցել՝
• ե
 թե մոտենում եք բլրին կամ ոլորանին և չեք կարող նկատել այլ մոտեցող
տրանսպորտայինմիջոցների.
• խաչմերուկից, կամրջից, թունելից, երկաթուղային գծանցից կամ խնդրահարույց
տարածքներից100ֆուտից(մոտ30մետրից)պակասհեռավորությանվրա:
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Ինչպեսվազանցել.
Վազանցկատարելուհամարերբեքդուրսմիեկեքճանապարհիասֆալտապատկամ
բանուկմասիցևդուրսմիեկեքկողնակիվրա:Բանուկմասիեզրըկարողէսպիտակ
գծանշումունենալճանապարհիմակերևույթիվրա:Խաչմերուկներում,երկաթուղային
գծանցներումևմերձատարուղիներումվազանցկատարելըվտանգավորէ:
Վազանցկատարեքձախից:Աջիցվազանցըթույլատրվումէմիայնայնդեպքում,երբ՝
• բ ացավտոմայրուղուվրապարզորոշկերպովնշվածենձերուղղությանըհամընթաց
2կամավելիերթևեկությանգոտիներ.
• ձերդիմացիվարորդըձախշրջադարձէկատարում,ևդուքվազանցկատարելու
համարերթևեկելիմասիցդուրսչեքգալիս:Երբեքձախիցվազանցմիկատարեք,եթե
դիմացիմեքենանձախշրջադարձիազդանշանէտալիս.
• գտնվումեքմիակողմանիփողոցում:
Վազանցկատարելուցառաջմիշտազդանշանտվեք:Նաևկարողեքթեթևակիձայնային
ազդանշան տալ կամ կարճատև թարթել լույսերը, որպեսզի վարորդը հասկանա,
որմտադիրեքվազանցկատարել:Միսկսեքվազանցը,մինչևհամոզվածչլինեք,որ
բավարարչափովտարածությունունեք՝մինչայդզբաղեցրածգոտինվերադառնալու
համար:
Երկգոտիճանապարհներիվրաաշխատեքչվազանցելայլմեքենաներից,այդթվում՝
մոտոցիկլետներից ու հեծանիվներից: Ամեն անգամ վազանց կատարելիս դուք
մեծացնում եք բախվելու հավանականությունը: Երբ անցնում եք հեծանվորդից,
դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքըևհեծանվորդինվազանցեքմիայնայնդեպքում,
եթե դա անվտանգ է՝ հնարավորության դեպքում նվազագույնը 3 ֆուտ (մոտ 90 սմ)
հեռավորություն պահպանելով ձերտրանսպորտային միջոցի ևհեծանվորդի միջև:
Հեծանվորդինմիսեղմեքդեպիճանապարհիեզրը:

Վազանցիցհետոերթևեկությանգոտիվերադառնալը
Նախքանձերերթևեկությանգոտինվերադառնալըհամոզվեք,որվտանգավորլինելու
չափմոտչեքայնմեքենային,որիցքիչառաջանցաք:Դակարելիէանել,օրինակ՝ձեր
մեքենայիներսումգտնվողհետևիդիտահայելումեջայդմեքենայիննայելով:Եթեհետևի
դիտահայելումեջմեքենայիերկուցոլալապտերներնէլերևան,ապադուքբավարար
տարածությունկունենաքձերշարժմանգոտինվերադառնալուհամար:Հույսմիդրեք
այնբանիվրա,որբավարարժամանակունեք՝միանգամիցմիքանիմեքենայիվազանց
կատարելուհամար,կամորմյուսվարորդներըտեղկբացենձեզհամար:

Երբձեզվազանցումեն
Երբորևէտրանսպորտայինմիջոցանցնումէձեզնիցկամվազանցելումտադրության
մասինազդանշանէտվել,պետքէխուսափեքմեքենայիընթացքնարագացնելուցև
մնաք ձեր երթևեկության գոտում՝ տրանսպորտային միջոցին թույլ տալով անցնել
ձեզնից: Վազանցից խուսափելու համար մի արագացրեք մեքենայի ընթացքը և մի
փորձեքավելիարագընթանալ:
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎԱՅԼՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻՀԵՏՄԻԱՍԻՆ
ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԸ
մեծ բեռնատարներ (ավտոգնացքներ) եվ Զբոսաշրջային մեքենաներ
Մեծբեռնատարիկամզբոսաշրջայինմեքենայիհետընդհարմանհավանականությունը
նվազեցնելուհամարդուքպետքէծանոթլինեքավտոգնացքիֆիզիկականբնութագրերին
ևմանևրմանձևին:

Արգելակում
Մեծբեռնատարըկանգնեցնելուհամարավելիերկարժամանակէհարկավոր,քան՝
նույնարագությամբընթացողմարդատարավտոմեքենաները:Ժամում55մղոն(88,5
կիլոմետր)արագությամբընթացողմարդատարավտոմեքենանկանգնեցնելուհամար
հարկավոր է միջին հաշվով 400 ֆուտ (120 մետր) տարածություն: Սակայն նույն
արագությամբընթացողմեծբեռնատարըկանգնեցնելուհամարկարողէպահանջվել
գրեթե800ֆուտ(240մետր):Միընթացեքմեծբեռնատարիառջևովևհանկարծակի
դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքըկամկանգառեք:Բեռնատարիվարորդըչիկարող
այնքանարագմեքենանկանգնեցնել,որչբախվիձեզ:

Բեռնատարիվարորդիմեռյալգոտիները.«Տեսադաշտիբացակայություն»
Մարդատար մեքենաների վարորդները
թ յ ո ւ ր ի մ ա ց ա բ ա ր  կ ա ր ծ ո ւ մ  ե ն ,  թ ե
բեռնատարիվարորդըճանապարհնավելի
լավ է տեսնում, քանի որ ավելի բարձր է
նստած: Չնայած բեռնատարի վարորդն
ավելիլավառջևիտեսադաշտուավելիմեծ
հայելիներունի,այնուամենայնիվ,նանաև
ունիմեծմակերեսովմեռյալգոտիներկամ
«ՏԵՍԱԴԱՇՏԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»,
որտեղձերմեքենանկարողէանհետանալ
բեռնատարիվարորդիտեսադաշտից:
Բ ե ռ ն ա տ ա ր ի  փ ա կ  տ ե ս ա դ ա շ տ ո ւ մ Ստվերագծվածտարածքներըվարորդի
մնալով՝ դուք վարորդին մանևրելու և մեռյալգոտիներնեն:
վթարային իրավիճակից խուսափելու
հնարավորությունչեքտալիս:Ընդհանուրառմամբ,եթեբեռնատարիվարորդինչեք
տեսնումնրակողայինհայելումեջ,ապանաէլձեզչիտեսնի:

Շրջադարձկատարելը
Երբորևէտրանսպորտայինմիջոցշրջադարձէկատարում,հետևիանիվներնավելիկարճ
տարածությունենանցնում,քանառջևիանիվները:Որքաներկարէմեքենան,այնքան
մեծէայդտարբերությունըշրջադարձիժամանակմեքենայիշարժմանհետագծում:
Ահաթեինչուավտոգնացքներիվարորդներըհաճախստիպվածենլինումմեծշրջան
վերցնել՝աջշրջադարձկատարելուհամար:Երբշարժվումեքմեծբեռնատարիհետևից,
վազանցկատարելուցառաջնայեքնրաշրջադարձիազդանշաններին:Եթեթվումէ,
թեբեռնատարըձախէթեքվում,ապակրկինստուգեքշրջադարձիազդանշանները.
հնարավորէ,որբեռնատարնիրականումկատարումէաջշրջադարձ,բայցմինչայդ
մեծշրջանէվերցնում:
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Մանևրայնություն
Բեռնատարները այնքան մանևրային չեն, որքան մարդատար մեքենաները:
Մեծ բեռնատարներն ունեն արգելակման և թափառքի ավելի մեծ ճանապարհ:
Բեռնատարներինավելիմեծտարածությունէհարկավորշրջադարձերիհամար,ևդրանք
ավելի ծանր են: Նշանների բացակայության պայմաններում այդ տրանսպորտային
միջոցներըպետքէընթանանաջերթևեկությանգոտիովկամճանապարհիաջեզրին
հնարավորինսմոտ:
Մեկ ուղղությամբ 4 կամ ավելի գոտիներ ունեցող բաժանարար գոտիով
ավտոմայրուղիներիվրաայդտրանսպորտայինմիջոցներըկարողեներթևեկելնաև
աջգոտուցանմիջապեսդեպիձախգտնվողգոտիով:
Մեծբեռնատարներիհարևանությամբերթևեկելիսխուսափեքհետևյալսխալներից.
• Փ
 ողոցում կամ ավտոմայրուղու վրա բեռնատարի ճանապարհը մի կտրեք՝
ճանապարհից դուրս գալու կամ շրջադարձ կատարելու համար: Բեռնատարի
ճանապարհը կտրելը վտանգավոր է: Ճանապարհաշինական աշխատանքների
կատարմանտարածքմուտքգործելիսդանդաղեցրեքմեքենայիընթացքըևմտեքայն
ժամանակ,երբձերհերթըգա:Ճանապարհիցդուրսգալունպատակովմիարագացրեք
մեքենայիընթացքը՝բեռնատարիցառաջանցնելուհամար:Դանդաղեցրեքևդուրս
եկեքբեռնատարիհետևեց:
• Բեռնատարըվազանցելիսմիհապաղեքևերկարժամանակնրակողքովմիընթացեք:
Մեծ բեռնատարից միշտ անցեք ձախ կողմից, և վազանցից հետո շարժվեք նրա
դիմացով:Մի՛հապաղեք:Այլապեսբեռնատարիհամարխիստկդժվարանա,եթե
անհնարինչլինի,մանևրելճանապարհինորևէարգելքհայտնվելուդեպքում:
• Բեռնատարին շատ մոտիկ կամ «պոչին կպած» մի ընթացեք: Եթե բեռնատարի
հետևիցայնքանմոտեքընթանում,որչեքկարողանումտեսնելբեռնատարիկողային
դիտահայելիները, ապաբեռնատարիվարորդնիրհերթինչիկարողտեսնելձեզ
ևորևէկերպիմանալ,որդուքշարժվումեքիրհետևից:Վտանգավորէընթանալ
բեռնատարիկամցանկացածայլտրանսպորտայինմիջոցիհետևից՝առանցապահով
տարածություն պահպանելու, քանի որ դրանով դուք նվազեցնում եք սեփական
անվտանգհեռավորությունը,եթեդիմացիցընթացողմեքենանհանկարծկտրուկ
արգելակի:
• Մ ի թերագնահատեք մոտեցող ավտոգնացքի չափերն ու արագությունը: Մեծ
չափերիպատճառով՝երբեմնայնխաբուսիկտպավորություննէստեղծվում,թեմեծ
ավտոգնացքնավելիդանդաղէշարժվում:Բեռնատարևմարդատարմեքենաների
մասնակցությամբբախումներիմեծմասըտեղիէունենումփոխհատումներում,երբ
մարդատարմեքենայիվարորդըչիպատկերացնում,թեորքանմոտէբեռնատարը
կամորքանարագէայնընթանում:

ավտոբուսներ, տրամվայներ եվ տրոլեյբուսներ
Մեքենանմիվարեքանվտանգությանգոտումիջով,որընախատեսվածէհետիոտների
համարևնշվածէճանապարհինտեղադրվածուռուցիկելուններովկամգծանշաններով:
Երբ մարդիկ տրամվայ կամ տրոլեյբուս են նստում կամ իջնում այնպիսի վայրում,
որտեղանվտանգությանգոտիչկա,մեքենանկանգնեցրեքտրամվայիկամտրոլեյբուսի
մոտակա դռան կամ հարթակի հետևում և սպասեք, մինչև մարդիկ ապահով տեղ
հասնեն:Երբավտոբուսը,տրամվայըկամտրոլեյբուսըկանգնածէանվտանգության
գոտումկամխաչմերուկում,որտեղերթևեկությունըկարգավորվումէպաշտոնական
անձիկամլուսացույցիմիջոցով,դուքկարողեքառաջանցնելժամում10մղոնը(16
կիլոմետրը)չգերազանցողարագությամբ:
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Երբեքձախիցմիվազանցեքարագընթացներքաղաքայինգնացքըկամտրամվայը՝
անկախվերջինիսշարժմանմեջկամկանգնածլինելուհանգամանքից:
Բացառություններ.
• Ե
 րբգտնվումեքմիակողմանիփողոցում:
• Երբռելսուղինայնքանմոտէաջճամփեզրին,որհնարավորչէաջիցանցնել:
• Երբճանապարհայինոստիկանըպահանջումէ,որդուքձախիցանցնեք:

արագընԹաց ներքաՂաքային գնացքներ
Արագընթաց
ն ե ր ք ա ղ ա ք ա յ ի ն
գնացքներն ունեն նույն իրավունքներն Շրջադարձմիկատարեք
ու պարտականությունները հանրային արագընթացներքաղաքային
օգտագործման ճանապարհներին, ինչ մյուս գնացքներիառջևից:
տրանսպորտայինմիջոցները:Չնայածբոլորը
պետք է հետևեն երթևեկության միևնույն
կանոններին՝ արագընթաց ներքաղաքային
գնացքները, իրենց չափերի պատճառով,
հատուկհմտություններենպահանջում:
Արագընթաց ներքաղաքային գնացքների
հարևանությամբ երթևեկելիս պահպանեք
ստորևնշվածանվտանգությանկանոնները:
• Տ
 եղյակ եղեք արագընթաց ներքաղաքային գնացքների երթուղիներին: Շենքերը,
ծառերըևայլօբյեկտներփակումենտրամվայիվարորդիտեսադաշտը:
• Երբեքշրջադարձմիկատարեքմոտեցողարագընթացներքաղաքայինգնացքների
առջևից:
• Ապահովհեռավորությունպահպանեքարագընթացներքաղաքայինգնացքից,եթե
այներթևեկումէավտոտրանսպորտիհետմիևնույնփողոցով:
• Ա րագընթաց ներքաղաքային գնացքի Անվտանգությանգոտիները
գծերը հատելիս ստուգեք՝ արդյոք այն չի գծանշվածենսպիտակկետագծերով:
մոտենում: Շրջադարձը կատարեք միայն
այն ժամանակ, երբ ճանապարհային
լուսացույցըթույլէտալիսդաանել:
ծանոԹուԹյուն.Արագընթացներքաղաքային
գ ն ա ց ք ն ե ր ը  կ ա ր ո ղ  ե ն  խ ա ն գ ա ր ե լ
ճանապարհային լուսացույցին: Տեղից մի
շարժվեք,մինչևլուսացույցիլույսըցույցտա,
որկարելիէշարունակել:
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հատուԿ նշանաԿուԹյան մեքենաներ
Դ ո ւ ք  պ ե տ ք  է  ճ ա ն ա պ ա ր հ ը  զ ի ջ ե ք
Ճանապարհըզիջեքհատուկ
ոստիկանական, հրշեջ, շտապ օգնության
նշանակությանմեքենաներին:
և շչակ ու կարմիր փարոսիկներ ունեցող
այլհատուկնշանակությանմեքենաներին:
Շարժվեք դեպի ճանապարհի աջ եզրը և
կանգառեք,մինչևնրանքանցնեն:Սակայն
երբեք կանգ մի առեք խաչմերուկում: Եթե
հատուկնշանակությանմեքենատեսնելիս
գտնվում եք խաչմերուկում, ավարտեք
խաչմերուկով անցումը և շարժվեք դեպի
ճանապարհիաջեզրնուկանգառեք,եթեդաանվտանգէ:Հատուկնշանակության
մեքենաները հաճախ շարժվում են փողոցի չթույլատրված մասով, որպեսզի
շարունակենիրենցընթացքը:Երբեմննրանքիրենցընթացուղինփակողվարորդներին
բարձրախոսիօգնությամբհրահանգումենազատելճանապարհը:
Դուքպետքէենթարկվեքպաշտոնականանձիկամհրշեջիտվածցանկացածցուցմանը,
հրամանինկամազդանշանին,նույնիսկեթեայնխախտումէերթևեկությաննշանները,
ազդանշաններըկամկանոնները:
Օրենքովարգելվումէ300ֆուտից(90մետրից)ավելիմոտենալհրշեջծառայության,
ոստիկանության,շտապօգնությանկամայլարտակարգիրավիճակներիծառայության
մեքենայի,որըունիշչակևառկայծողփարոսիկներ(CVC§21706):
Եթե հետաքրքրասիրությունից դրդված մոտենաք հրդեհի, բախման կամ այլ
աղետիվայրին,ձեզկարողենձերբակալել:Կողմնակիդիտորդներըխանգարումեն
ոստիկանության,հրշեջների,շտապ օգնության անձնակազմի,փրկարարներիկամ
արտակարգիրավիճակինարձագանքողայլաշխատակիցներիկարևորաշխատանքին:

դանդաՂընԹաց մեքենաներ
Ո ր ո շ  տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն  մ ի ջ ո ց ն ե ր
ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ  չ ե ն  ե ր թ և ե կ ո ւ թ յ ա ն
սովորական արագությամբ ընթանալու
համար:Գյուղատնտեսականտրակտորները,
լ ծ ա ս ա յ լ ե ր ը  և  ճ ա ն ա պ ա ր հ ն ե ր ի
տեխնիկականսպասարկմանմեքենաները
սովորաբար շարժվում են ժամում 25 մղոն
Դանդաղընթացմեքենա
(40 կմ) կամ ավելի ցածր արագությամբ:
Դանդաղընթաց մեքենաների հետևի
մասումնարնջագույնկամկարմիրեռանկյունինշանկա:Այննմանէաջակողմյան
նկարումպատկերվածնշանին:Ուշադիրեղեք՝այդմեքենաներընկատելուհամար,և
կարգավորեքարագությունը,նախքանկհասնեքնրանց:
Նկատիունեցեքնաև,որմեծբեռնատարները,հեծանվորդներըևփոքր,անբավարար
հզորությամբմեքենաներըարագությունըկորցնումեներկարկամշեշտակիվերելքով
բլրիվրաևավելիերկարժամանակենպահանջում,որպեսզիարագությունհավաքեն,
երբմիանումեներթևեկությանհոսքին:
Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով թույլատրված է նաև որոշ այլ տիպի
շարժիչավոր դանդաղընթաց փոխադրամիջոցների, օրինակ՝ անվասայլակների,
մոտոռոլլերների,համայնքայինէլեկտրամոբիլներիևգոլֆամոբիլներիերթևեկությունը:
Ձերարագությունըհարմարեցրեքնրանց:
Այնտրանսպորտայինմիջոցները,որոնքընթանումեներթևեկությանհոսքիցցածր
արագությամբևշարժվումենվազանցիհամարոչանվտանգերկգոտիավտոմայրուղով,
պետքէդուրսգաներթևեկելիմասիցդեպիշրջանցմանհամարհատկացվածտարածք
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կամայնպիսիտեղ,որտեղբավարարտարածությունկաանվտանգշրջանցմանհամար,
եթեդրանցհետևումգոյացելէ5կամավելիտրանսպորտայինմիջոցներիշարք:

համայնքային էլեԿտրամոբիլներ եվ ցածր արագուԹյան մեքենաներ
Երբ տեսնեք այս նշանները կամ գծանշումները՝ «ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» (NEV USE ONLY) կամ
«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԵՐԹՈՒՂԻ» (NEV ROUTE), զգուշացեք
ճանապարհով դանդաղ ընթացող տրանսպորտային միջոցներից: Համայնքային
էլեկտրամոբիլներիևցածրարագությանմեքենաներիօգտագործումըսահմանափակ
է այն ճանապարհների վրա, որտեղ թույլատրելի արագությունը գերազանցում է
ժամում35մղոնը(56կմ)(CVC§§385.5և21260):Համայնքայինէլեկտրամոբիլներըև
ցածր արագության մեքենաները կարող են զարգացնել մինչև ժամում 25 մղոն (40
կմ) առավելագույն արագություն: Գրանցված համայնքային էլեկտրամոբիլների
և ցածր արագության մեքենաների տերերը պետք է բավարարեն ֆինանսական
պատասխանատվությանօրենքներիպահանջներըևգործողվարորդականիրավունքի
վկայականունենանայդմեքենաներիշահագործմանհամար:

Կենդանաքարշ փոխադրամիջոցներ
Ձիաքարշսայլերը,ինչպեսնաևձիկամորևէայլկենդանիհեծածանձինքշարժիչավոր
փոխադրամիջոցներիհետնույնճանապարհովերթևեկելուիրավունքունեն:Ձիերին
խրտնեցնելը կամ անասուններին խուճապի մատնելը երթևեկության կանոնների
խախտումէհամարվում:Դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքըկամկանգառեք,երբդա
անհրաժեշտէ,կամերբդապահանջումէհեծյալըկամհովիվը:

մոտոցիԿլետներ
Մոտոցիկլավարները նույն իրավունքներն ու պարտականություններն ունեն,
ինչ ավտովարորդները: Թեև երթևեկության կանոնները բոլորի համար նույնն են,
մոտոցիկլավարներնավելիմեծվտանգիենենթարկվում,քանիորմոտոցիկլետները
արտակարգտեխնիկականհատկություններենպահանջումևդժվարնկատելիեն:Այդ
պատճառով,մոտոցիկլավարներիցշատերըլապտերներըմշտապեսվառենպահում՝
անգամցերեկայինժամերին:
Մոտոցիկլավարներըկարողենբազմաթիվմիջոցներձեռնարկել,որպեսզիվարորդները
ևճանապարհայիներթևեկությանմյուսմասնակիցներնավելիհեշտնկատենիրենց
ներկայությունը,այդթվում՝
• կ
 րելվառգույնիբաճկոն,ժիլետկամսաղավարտ.
• արտացոլողնյութերկրելիրենցսաղավարտիկամհագուստիվրա.
• գ ոտին փոխելու կամ շրջադարձ կատարելու ժամանակ միացնել շրջադարձի
ազդանշանները.
• ընթացքըդանդաղեցնելուցառաջթարթելարգելակմանլույսերով,որպեսզիմյուս
վարորդներըավելիհեշտնկատենմոտոցիկլետը.
• խուսափել այլ տրանսպորտային միջոցների մեռյալ գոտիներից և երթևեկության
գոտիներիճեղքումներիրականացնելիսչհապաղելմեքենաներիմիջև.
• ցոլալապտերներիհեռարձակլույսօգտագործելցերեկայինժամերին:
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Մոտոցիկլավարիառավելությունըհարգելուևնրահետնույնճանապարհովանվտանգ
երթևեկելուհամարհետևեքստորևնշվածկանոններին.
• ե
 րթևեկության գոտին փոխելիս կամ բանուկ փողոց մտնելիս ստուգեք
մոտոցիկլետներիառկայությունըևօգտվեքհայելիներից:Մոտոցիկլետըփոքրէև
կարողէհեշտությամբթաքնվելտրանսպորտայինմիջոցիմեռյալգոտիներում.
• մոտոցիկլետիհետևիցընթանալիս4վայրկյանիչափտարածությունպահպանեք:
Այդ տարածությունը ձեզ հարկավոր է, որպեսզի խուսափեք մոտոցիկլավարին
հարվածելուց,եթենահանկարծակիարգելակիկամվայրընկնիմոտոցիկլետից.
• հնարավորությանդեպքումմոտոցիկլետինթույլտվեքամբողջությամբզբաղեցնել
երթևեկության գոտին: Չնայած արգելված չէ մոտոցիկլավարի կողքին միևնույն
երթևեկությանգոտիովընթանալը՝այնուամենայնիվ,դաանվտանգչէ.
• երբեքչփորձեքշրջանցելմոտոցիկլետընույներթևեկությանգոտում,որովնաևդուք
եքերթևեկում.
• հնարավորությանդեպքումտեղափոխվեքդեպիձերերթևեկությանգոտումիկողմը՝
մոտոցիկլավարներինբավականաչափտեղտալովանցնելուհամար.
• շ րջադարձ կատարելուց առաջ ստուգեք մոտոցիկլետների առկայությունը և
գնահատեքդրանցարագությունը.
• ո ւշադիր ստուգեք մոտոցիկլավարների առկայությունը, նախքան կբացեք
ճանապարհայիներթևեկությանկողմիդռներըկամաջշրջադարձկկատարեք.
• տարբերճանապարհայինպայմաններ,ինչպիսիքենփոսորակները,կոպիճը,թաց
կամսայթաքունմակերևույթները,պատվածքիկարերը,երկաթուղայինգծանցները
ևանհարթություններըկարողենմոտոցիկլավարինստիպելհանկարծակիփոխել
շարժման արագությունը կամ ուղղությունը: Եթե տեղյակ եք այդ պայմանների
ազդեցություններինևմեքենանվարումեքզգուշորենևուշադիր,ապակարողեքօգնել
մոտոցիկլավարներիննվազագույնիհասցնելիրենցվնասվածքներնումահացուելքով
վթարները:Մոտոցիկլետներիանվտանգությանմասինլրացուցիչտեղեկություններ
ստանալուհամարայցելեքԿալիֆոռնիայիՄոտոցիկլավարներիանվտանգության
ծրագիր (California Motorcyclist Safety Program) www.chp.ca.gov/programs-services/
programs/california-motorcyclist-safetyհասցեովկամզանգահարեք1-877-RIDE-411
հեռախոսահամարով:

հեծանիվներ
Հեծանվորդներն ունեն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ
ավտովարորդներնումոտոցիկլավարները,այդթվում՝
• ե
 նթարկվելբոլորճանապարհայիննշաններինևլուսացույցիլույսերին.
• հեծանվավարելփողոցայիներթևեկությանուղղությամբ.
• ա զդանշանել երթևեկության գոտիները փոխելիս կամ շրջադարձ
կատարելիս.
• ճանապարհըզիջելհետիոտներին.
• սաղավարտկրել(18-իցցածրտարիքիդեպքում).
• թույլ տալ, որ ավելի արագ ընթացող տրանսպորտային միջոցները
վազանցեն,երբդաանվտանգէ.
• մշտապեսլինելտեսանելի(օրինակ՝երբեքմիխուսավարեքկայանված
տրանսպորտայինմիջոցներիմիջև).
• հեծանվավարելաջեզրաքարինկամերթևեկելիմասիեզրինհնարավորինսմոտ.
• չ երթևեկել մայթով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա թույլատրված է այն
քաղաքում,որտեղհեծանիվեքվարում.
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• ձ
 ախևաջշրջադարձերըկատարելնույնկերպ,ինչմյուսվարորդները՝օգտվելով
շրջադարձերիմիևնույնգոտիներից:Եթեհեծանվորդնուղիղէգնում,ապանապետքէ
զբաղեցնիմիջանցիկերթևեկությանգոտին՝փոխանակընթանալումայթեզրիկողքով
ևխոչընդոտելուաջշրջադարձկատարողմեքենաներիերթևեկությունը:
Հեծանվորդները չպետք է հեծանիվը վարեն երթևեկելի մասով, բացառությամբ այն
դեպքերի,երբհեծանիվըապահովվածէարգելակով,որըհեծանվորդինթույլկտամեկ
անիվովարգելակելևկողասահելովկանգառնելչոր,հարթևմաքուրծածկիվրա:
Մութ ժամանակ հեծանվորդները պետք է Շրջադարձերհեծանվորդների
խուսափենմուգգույնիհագուստկրելուցևպետք համար.
էունենանհետևյալհանդերձանքը՝
• դ
 իմացիլապտեր,որնարձակումէ300ֆուտ
(≈ 90 մետր) հեռավորությունից տեսանելի
սպիտակլույս.
• հետևիկարմիրանդրադարձիչկամանթարթ
կամ թարթող կարմիր լույս՝ ներկառուցված
անդրադարձիչով,որըտեսանելիէ500ֆուտ
(≈150m)հեռավորությունից.
• 2 00 ֆուտ (≈ 60 մետր) հեռավորությունից
տեսանելիսպիտակկամդեղինանդրադարձիչ Հատուկգոտիներունեցող
յուրաքանչյուր ոտնակի, հեծանվորդի խաչմերուկներ.
կոշիկներիկամկոճերիվրա.
• ս պ ի տա կ  կ ա մ դեղ ին ա նդ րա դա ր ձիչ
առջևի անվի վրա, սպիտակ կամ կարմիր
անդրադարձիչ հետևի անվի վրա, կամ
անդրադարձնողհատկությամբանվադողեր:
Հ ե ծ ա ն վ ո ր դ ն ե ր ն  ո ւ ն ե ն  ճ ա ն ա պ ա ր հ ո վ
երթևեկելուիրավունքևկարողեն՝
• օ րինական իրավունք ունենալ երթևեկելու
արագընթաց բազմագոտի ճանապարհների
ո ր ո շ ա կ ի  հ ա տ վ ա ծ ն ե ր ո ւ մ ,  ո ր տ ե ղ
այլընտրանքայիներթուղիչկա,ևորևէնշան
չիարգելումհեծանվավարումը.
• տեղափոխվելդեպիձախ՝արգելքներիցխուսափելուհամար,ինչպիսիքենկայանված
կամ շարժվող տրանսպորտային միջոցները, հեծանիվները, կենդանիները կամ
ապարներիբեկորները.
• իրենցընտրությամբ,շարժվելմիակողմանիփողոցիձախմայթեզրիկամճամփեզրի
մոտով:

Հեծանիվներ՝երթևեկելիգոտում
Երթևեկությանհոսքիցդանդաղընթացողհեծանվորդներըպետքէհեծանվավարենաջ
մայթեզրինկամերթևեկելիմասիեզրինհնարավորինսմոտ,բացառությամբհետևյալ
իրավիճակներից՝
• վ
 ազանց նույն ուղղությամբ ընթացող տրանսպորտային միջոցից կամ մեկ այլ
հեծանվից.
• խաչմերուկում, դեպի մասնավոր ճանապարհ կամ մերձատար ուղու մոտ ձախ
շրջադարձինախապատրաստում.
• ո րևէ արգելքից կամ ճանապարհային վիճակից (օրինակ՝ հետիոտներից,
կենդանիներից, մակերևույթի խոչընդոտներից) խուսափելու անհրաժեշտության
դեպքում.
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• ե
 րբ երթևեկության գոտին չափազանց նեղ
Ճիշտէ
Սխալէ
է հեծանվի և տրանսպորտային միջոցի՝ այդ
գոտիով կողք-կողքի անվտանգ ընթանալու
համար.
• աջշրջադարձիմոտենալիս.
• ե րբ երթևեկելի մասը երկու կամ ավելի
երթևեկության գոտիներով միակողմանի
ճանապարհ է: Այս դեպքում հեծանվորդը
կարող է ընթանալ ձախ եզրաքարին կամ
երթևեկելիմասիեզրինհնարավորինսմոտ:
Որևէ դանդաղընթաց տրանսպորտային
միջոցիկամհեծանվիառկայությանդեպքում
վարորդներըմիշտպետքէանվտանգհեռավորությունպահպանեն,և,անվտանգ
լինելուդեպքում,հեծանվորդըպետքէտեղափոխվիմիդիրք,որըտրանսպորտային
միջոցներինթույլկտավազանցկատարել:
Երթևեկությանգոտումգտնվողհեծանվորդիցանվտանգհեռավորությանվրաանցնելու
համարկարողէպահանջվելվերադասավորումդեպիմեկայլգոտի,անվտանգուարագ
վազանցումևվերադարձսկզբնականերթևեկությանգոտին՝տարածությունթողնելով
ձերտրանսպորտայինմիջոցիուհեծանվորդիմիջև:Երբանհնարէվերադասավորում
կատարելհեծանվորդիցանցնելուհամար,առնվազն3ֆուտ(≈90սմ)տարածություն
թողեքձերմեքենայիևհեծանվորդիմիջև:Եթեչեքկարողանցնել3ֆուտտարածություն
պահպանելով, անցեք անվտանգ արագությամբ, որպեսզի հեծանվորդին վտանգի
չենթարկեք:
Ահամիքանիկարևորնկատառումներ,որոնքվարորդներնուհեծանվորդներըպիտի
հիշեն:Ավտովարորդներըպետքէ՝
• հ
 եծանվորդներիցանցնենբավարարհեռավորությանվրա,որպեսզի
նրանցչստիպենտեղաշարժվելդեպիկայանվածտրանսպորտային
միջոցներըկամերթևեկությանկողմիցբացվածդռները.
• շարժվեն դեպի ճամփեզրը կամ հեծանվային արահետը միայն այն
ժամանակ,երբդաանվտանգէ.
• շ րջադարձ կատարելուն նախապատրաստվելիս անվտանգ տեղ
զբաղեցնենհեծանվորդիհետևում.
• հեծանվուղիմուտքգործենմիայնշրջադարձիցոչավելի,քան200ֆուտ
(60մետր)առաջ.
• գոտիները փոխելիս կամ երթևեկության հոսքի մեջ մտնելիս հայացքով ստուգեն
հեծանվորդներիառկայությունը:Հեծանիվներըչափովփոքրեն,ևհնարավորէ,որ
չերևանտրանսպորտայինմիջոցիմեռյալգոտում.
• զգույշլինեն,երբմոտենումենորևէհեծանվորդիկամնրանիցանցնումեներկգոտի
երթևեկելիմասում:

– 78 –
DL 600 A R2-2020 resave.indd 78

10/14/2020 1:57:06 PM

Դանդաղեցրեք
ընթացքը և
կանգ առեք:
Ամեն մի խաչմերուկ
հետիոտնային
անցում է:

Կալիֆոռնիան ունի ամբողջ երկրում հետիոտների և հեծանվորդների
մահվան ելքով պատահարների ամենաբարձր ցուցանիշը:
Մեքենավարելիս հավելյալ ուշադրություն դարձրեք ձեր շրջակայքում
քայլող կամ հեծանիվ վարող մարդկանց: Դա մարդկային վարմունք է:
Նախքան շրջադարձ կատարելը կրկին անգամ ստուգեք հետիոտների
կամ հեծանվորդների առկայությունը: Միշտ ամբողջովին կանգ առեք
նախքան կարմիր լույսի տակ աջ շրջադարձ կատարելը:
Հետիոտնային անցումներում կանգնեք, մինչև մարդիկ անցնեն: Ամեն
խաչմերուկ հետիոտնային անցում է, նույնիսկ եթե գծանշված չէ:
Եթե մեկ այլ ավտոմեքենա կանգ է առել հետիոտնային անցումում,
դուք նույնպես պետք է կանգն առնեք: Հնարավոր է՝ փողոցն անցնող
հետիոտնին չեք տեսնում:
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Կույր հետիոտներ
Այնհետիոտները,որոնքշարժվումենուղեկցորդշներիօգնությամբկամկարմիրծայրով
կամ առանց ծայրի սպիտակ ձեռնափայտերով, միշտ ճանապարհի առավելություն
ունեն:Այդհետիոտներըմասամբկամլրիվկույրեն:Երբձերմոտակայքումգտնվումեն
այդպիսիհետիոտներ,չափազանցզգույշեղեքշրջադարձկատարելիսկամհետընթաց
տալիս,հատկապեսեթեվարումեքանաղմուկկոմբինացվածմեքենա:
Ահաորոշխորհուրդներ՝կույրհետիոտներինօգնելուհամար:
• Լ
 ուսացույցիկամ«կանգառ»նշանիմոտմեքենանմիկանգնեցրեքհետիոտնային
անցումից ավելի քան 5 ֆուտ (մեկուկես մետր) հեռավորության վրա, եթե չկա
առաջընթացը սահմանափակող «կանգ առ» շերտ (գիծ): Կույր հետիոտներն
ապավինում են ձեր մեքենայի ձայնին, որով տեղեկանում են ձեր մեքենայի
ներկայությանմասին,ուստիկարևորէ,որմեքենանկանգնեցնեքհետիոտնային
անցումիցմինչև5ֆուտ(1,5մետր)հեռավորությանվրա:Կոմբինացվածմեքենաների
կամէլեկտրամոբիլներիվարորդներըպետքէհատկապեստեղյակլինեն,որշարժիչի
կամէլեկտրաշարժիչիձայնիբացակայությանպատճառովկույրհետիոտնըկարող
էենթադրել,որմոտակայքումոչմիմեքենաչկա:Հետևեքայսնշանին.երբկույր
անձըդադարեցնումէձեռնափայտիշարժումըևհետէքաշվումխաչմերուկից,դա
սովորաբարնշանակումէ,որնապատրաստչէհատելուճանապարհը,ևդուքկարող
եքանցնել:
• Կանգառեքբոլորհետիոտնայինանցումներիմոտ,որտեղհետիոտներենսպասում:
Սպասեք,մինչևկույրհետիոտնըանցնիփողոցը:
• Մեքենանմիկանգնեցրեքհետիոտնայինանցմանմեջտեղում:Դակույրհետիոտնին
ստիպումէշրջանցելձերմեքենանևդուրսգալհետիոտնայինանցմանսահմաններից
դուրս՝դեպիերթևեկելիմաս:
• Կույրհետիոտնինբանավորցուցումներմիտվեք:Նախքանփողոցըհատելուորոշում
կայացնելըկույրհետիոտնըունկնդրումէբոլորմեքենաներիձայները:
• Աջշրջադարձմիկատարեք`առանցնախապեսճանապարհըստուգելու:Նախքան
շրջադարձըսկսելըստուգեքհետիոտների,հատկապեսկույրհետիոտների,կամ
տրանսպորտային միջոցների առկայությունը: Կույր հետիոտները, որոնց լույսը
կանաչ է, չեն ակնկալում, որ վարորդը աջ շրջադարձ կկատարի իրենց առջևից:
Շրջադարձըկարողէապակողմնորոշելկույրհետիոտնինևնրահամարստեղծել
փողոցըհատելուժամանակմեկայլաջշրջադարձանողմեքենայիկողմիցհարված
ստանալուվտանգ:
• Ձայնայինազդանշանմիտվեքկույրհետիոտնտեսնելիս:Կույրըգաղափարչունի,թե
ինչուեքազդանշանտալիս,ևկարողէվախենալազդանշանիձայնից:
• Միփակեքմայթը:
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Պահպանեք շարժունակութուն
և անկախություն

Ոնե՞ք հարցեր։
Հարցրեք վարորդական հարցերով Ձեր գլխավոր լիազորին կամ
հասարակայնության հետ կապերի համակարգողին։

Զանգահարեք ձեզ մոտ գտնվող գրասենյակը կամ այցելեք մեր
dmv.ca.gov գլխավոր էջը։
Սակրամենտո և
Հյուսիսային
նահանգներ
(916) 657-6464
(916) 657-7109

Ծովածոցի
տարածքի
նահանգներ
(510) 563-8998

Լոս Անջելես և
Կենտրոնական ափի
նահանգներ
(310) 615-3552

Կենտրոնական և
Հարավային նահանգներ
(714) 705-1588

"Ձեր ուղին դեպի անվտանգ երթևեկություն” վարորդական հարցերով գլխավոր լիազորի
ծրագիրը կամ սոցիալական ծրագիր։
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ճանապարհաշինարարներ եվ աշխատանքների իրաԿանացման տարածքներ
(«Կոնային գոտիներ»)

Նշաններըևտեղեկատուցուցանակներըզգուշացնումեն,որառջևում
բանվորներ,դանդաղընթացսարքավորումևերթևեկությանհամար
փակ գոտիներ կան: Կոնաձև, գլանաձև կամ այլ նշանները ձեզ
կուղղորդեն աշխատանքների իրականացման տեղամասի միջով:
Դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը և պատրաստ եղեք այն ավելի
դանդաղեցնելու կամ կանգ առնելու, եթե ձեր ճանապարհին
շինարարական տեխնիկա հանդիպի: Վերադասավորվեք
հնարավորինսշուտ,երբդակարելիէանելանվտանգկերպով՝առանց
հատելու կոնաձև կամ գլանաձև արգելանշանների գիծը: Ճանապարհաշինական
աշխատանքների իրականացման տարածքներում, որտեղ գոտիները նեղ են կամ
կողնակը փակված է, զգուշացեք հեծանիվներից և դրանց առկայության դեպքում
«համատեղօգտագործեքճանապարհը»:Ուղղորդվեքաշխատանքներիիրականացման
տեղամասում արագության սահմանափակման և ցածր թույլատրելի արագության
մասիննախազգուշացնողնշաններով:
Ձեր և ձեր ուղևորների անվտանգության համար մի մոռացեք զգուշորեն
անցնելաշխատանքներիիրականացմանտարածքը,դանդաղեցնելմեքենայի
ընթացքը,ձերևդիմացիցընթացողմեքենայիմիջևլրացուցիչտարածություն
թողնել, արագ վերադասավորվել, պատրաստ լինել մեքենայի ընթացքը
հանկարծակիդանդաղեցնելունկամկանգառնելուն,ուշադիրլինել՝վերջին
պահինմիգոտուցմյուսնանցնողվարորդներիննկատելուհամար,ևաշխատեք
մեքենան աշխատանքների իրականացման տեղամասում վարելիս թույլ
չտալուշադրությանշեղումներ:Ուշադրությանշեղումներըներառումեն
ձերձեռնազատբջջայինհեռախոսը,տեքստայինհաղորդագրություններ
կարդալ-ուղարկելըևԳլոբալտեղորոշմանհամակարգ(GPS)ուզվարճանքի
համակարգեր աշխատեցնելը: Աշխատանքների իրականացման տեղամասում
երթևեկությանկանոններիխախտմանհամարնախատեսվածտուգանքներըկարողեն
կազմել$1000ևավելի:Ճանապարհաշինական աշխատանքներկատարողբանվորին
վրաերթիենթարկելուհամարմեղադրվողանձնավորությունըկարողէտուգանվել$2000իչափովկամազատազրկվելմինչև1տարիժամկետով:
Աշխատանքները դիտելու համար կանգ մի առեք կամ մեքենայի ընթացքը մի
դանդաղեցրեք: Ենթարկվեք աշխատողների (ազդարարների) հատուկ նշաններին և
ցուցումներին:

ԿրԿնաԿի տուգանքի գոտիներ

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած
վնասվածքներիևմահվանդեպքերիաճիպատճառով,որոշճանապարհներստացելեն
«Անվտանգությանմեծացմաննպատակովկրկնակիտուգանքիգոտիների»կարգավիճակ:
Այդ գոտիներում, ինչպես նաև ավտոմայրուղիների այն հատվածներում, որտեղ
բանվորներիներկայությամբճանապարհաշինականկամտեխնիկականսպասարկման
աշխատանքներենիրականացվում,խախտումներիհամարնախատեսվածտուգանքները
կրկնապատկվումեն(CVC§42010):

վերադասավորում եվ մեքենայի ընԹացքի դանդաՂեցում

Նահանգայինավտոմայրուղիներիկամարագընթացբազմագոտիճանապարհներիվրա
ճամփեզրինկանգնածվթարափրկարարականմեքենայիկամդեղիննախազգուշական
լուսազդանշանները թարթող բեռնատար քարշակի կամ վթարային թարթող
լուսազդանշանները կամ դեղին նախազգուշական լուսազդանշանները միացրած
կամ Ավտոտրանսպորտի դեպարտամենտին (Department of Transportation, Caltrans)
պատկանողմեքենայիմոտենալիսվարորդներըպետքէվերադասավորվեն(եթեդա
անելնանվտանգէ)ևդանդաղեցնենիրենցմեքենայիընթացքը:Օրենքինպատակնէ
կրճատելմահերիթիվըվթարիենթարկվածկամվնասվածքներստացածվարորդներին
կամ ճանապարհաշինական աշխատանքներում ընդգրկված մարդկանց օգնություն
ցույց տվող պաշտոնյա անձանց, քարշակող մեքենաների վարորդների, շտապ
օգնությանբժիշկների,ԿալիֆոռնիայիԱվտոտրանսպորտիդեպարտամենտի(Caltrans)
աշխատակիցներիևայլփրկարարականծառայություններիանձնակազմերիշրջանում:
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վտանգավոր բեռներ փոխադրոՂ մեքենաներ
Բ ե ռ ն ա տ ա ր ի  վ ր ա  շ ե ղ ա ն կ յ ու ն ա ձ և
նշանը ցույց է տալիս, որ բեռնատարով
փոխադրվողբեռը(գազ,պայթուցիկնյութեր
ևայլն)հնարավորվտանգէպարունակում:
Այսնշանըկրողմեքենաներըպարտավոր
ենկանգառնելերկաթուղայինգծանցների
մոտ,գծերըհատելուցառաջ:

Վտանգավոր բեռների ցուցանակներ

ձեր գործոՂուԹյունները ճանապարհային խցանման ժամանաԿ
Ձերմեքենավարմանսովորություններիմեջկատարվածփոքրիկփոփոխությունները
կարողեննպաստելերթևեկությանսովորականխցանումներիքանակինվազեցմանը:
Մեքենանվարելիսխուսափեքհետևյալպահվածքից՝
• դ
 իմացիմեքենայի«պոչինկպչելուց»,երբապահովտարածությունչեքպահպանում
դիմացիցընթացողմեքենայից.
• երթևեկությանգոտիներըոչանհրաժեշտաբարփոխելուց,երբանընդհատփոփոխում
եքարագընթացմայրուղուերթևեկությանգոտիները.
• անուշադրությունից,որնառաջանումէուտելուց,սեփականարտաքինինհետևելուց,
բջջայինհեռախոսովզրուցելուց,տեքստայինհաղորդագրություններփոխանակելուց,
թերթկարդալուցևայլն.
• անխնամվիճակումգտնվողկամխափանումներովաշխատողմեքենավարելուց,կամ
երբբենզինըվերջանումէճանապարհիկեսին,կամսպառվումէմարտկոցիլիցքը:

ձեր գործոՂուԹյունները ագրեսիվ վարորդների եվ ճանապարհներին
դրսեվորվոՂ ագրեսիվ վարքի առԿայուԹյան դեպքում
Ագրեսիվմեքենավարումըկարողէերթևեկելիմասումհանգեցնելբազմաթիվլուրջ
խնդիրների:Բոլորվարորդներըպետքէտեղյակլինենագրեսիվմեքենավարմանև
«ճանապարհներինդրսևորվողագրեսիվվարք»կոչվողպահվածքիմասինևթեինչանել
այդերևույթներինհանդիպելուդեպքում:
Ագրեսիվվարորդներիհարցումպետքէհաշվիառնել2կարևորհանգամանք՝
1. սեփականանձիմեջայդպիսիվարքիճանաչումևդրանիցխուսափում.
2. այդպիսիվարքդրսևորողայլվարորդներիցխուսափում:
Ագրեսիվվարորդդառնալուցխուսափելումիջոցներըներառումեն՝
•
•
•
•
•
•
•

շ ատժամանակնախատեսեքձերժամանմանվայրհասնելուհամար.
մի«կտրեք»այլմեքենաներիճանապարհը.
դանդաղմիընթացեքձախակողմյան(արագ)գոտիով.
ապահովհեռավորությունպահպանեքդիմացիցընթացողմեքենայից.
անհարկիժեստերմիարեքայլվարորդներին.
ձայնայինազդանշաննօգտագործեքմիայնխիստանհրաժեշտությանդեպքում.
ագրեսիվվարորդներինթույլտվեքանցնելձեզնից:
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Ստորևներկայացվածենագրեսիվմեքենավարմանհանգեցնողհաճախակիհանդիպող
վարքերիօրինակներևդրանցիցխուսափելուխորհուրդներ.
• Ե
 րթևեկությանգոտուարգելափակում–Միարգելափակեքվազանցիգոտին:Դուրս
եկեքհեռավորձախակողմյանգոտուց,եթեայլտրանսպորտայինմիջոցներուզում
ենավելիարագընթանալ,ևճանապարհըզիջեքվազանցելումտադրությունունեցող
մեքենաներին՝տեղաշարժվելովդեպիաջ:
• Ընթացքդիմացիմեքենայի«պոչիցկպած»–Ապահովհեռավորությունպահեքձեր
առջևումգտնվողտրանսպորտայինմիջոցից:Եթեինչ-որմեքենաընթանումէձեր
«պոչից կպած», տարածություն թողեք ձեր և առջևում գտնվող տրանսպորտային
միջոցիմիջև:
• Ա զդանշանային լույսեր – Վերադասավորվելիս՝ միշտ օգտագործեք ձեր
ազդանշանները և խուսափեք երթևեկության գոտիները մյուս տրանսպորտային
միջոցներինչափազանցմոտիկփոխելուց:Վերադասավորվելուցհետոանջատեք
լուսազդանշանը:
• Ժեստեր–Եթեպետքէորևէժեստցույցտալմեկայլվարորդի,դաայնպեսարեք,որ
չմեկնաբանվիորպեսթշնամականկամվիրավորականժեստ:
• Շ րջադարձ չկատարելը – Եթե այլ նշան տեղադրված չէ, կարմիր լույսի տակ
ամբողջովինկանգառնելուցհետոթույլատրվումենաջշրջադարձեր:Եթեորոշեք
սպասելկանաչլույսին,դակարողէնյարդայնացնելձերհետևումգտնվողմյուս
վարորդներին,բայցդաերթևեկությանկանոններիխախտումչէ:
• Կայանում–Միզբաղեցրեքմեկիցավելիկայանմանտեղ:Մեքենանմիկայանեք
հաշմանդամների համար նախատեսված կայանման տարածքում, եթե չունեք
հաշմանդամիկայանմանցուցանակկամհամարանիշ:
• Ցոլալապտերներ – Եթե օգտագործում եք ցոլալապտերների հեռարձակ լույսը,
հանդիպակացերթևեկությանհամարկամհետևիցորևէտրանսպորտայինմիջոցի
մոտենալիսփոխեքմոտարձակլույսի:Հանդիպակացմեքենայիհեռարձակլույսերին
միպատասխանեքձերսեփականհեռարձակլույսերով:
• Երթևեկությանհոսքինմիանալը–Երբերթևեկությունըթույլէտալիս,տեղազատեք
տրանսպորտայինմիջոցներիհամար,որպեսզիմտնենձերերթևեկությանգոտին:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆՀԱՏՈՒԿԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ
մեքենան դարձրեք տեսանելի
Վարորդի մեռյալ գոտիները պատկերված են 70-րդ էջի նկարում: Եթե նայեք միայն
հայելիներիմեջ,չեքկարողտեսնելայդմեռյալգոտիներումգտնվողտրանսպորտային
միջոցները:Շրջեքգլուխը՝ստուգելուհամար,թեարդյոքայդմեռյալգոտիներիցորևէ
մեկումմեքենակա:Երկարժամանակմիմնացեքմեկայլվարորդիմեռյալգոտում:
Հնարավորինսշուտհետմնացեքայդմեքենայիցկամվազանցեքայն:

ինչ վիճաԿում է ճանապարհը
Որքան արագ եք ընթանում, այնքան ավելի անկառավարելի է դառնում մեքենան:
Սահմանված թույլատրելի արագությամբ ընթանալու փոխարեն կարգավորեք ձեր
արագությունըըստճանապարհայինկամայլպայմանների,որոնքկարողենազդել
մեքենայիանվտանգշահագործմանվրա:
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ոլորաններ
Ոլորաններիվրամեքենանգտնվումէհզորկենտրոնախույսուժիազդեցությանտակ,
ինչըհատկապեսվտանգավորէ,երբճանապարհըսայթաքունէ:Անձրևը,ցեխը,ձյունը,
սառույցըկամկոպիճըսայթաքունենդարձնումճանապարհը:Եթեոլորանիմուտքիմոտ
նշվածչէթույլատրելիարագությունը,հարկավորէհաշվիառնել,թեորքանկտրուկէ
ոլորանը,ևընտրելհամապատասխանարագություն:Դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքը
նախքան ոլորան մուտք գործելը: Դուք չգիտեք՝ ինչ կարող է լինել առջևում (լռված
շարժիչովմեքենա,ճանապարհատրանսպորտայինպատահարևայլն):Ոլորանում
արգելակելըկարողէկողասահումառաջացնել:

երԹեվեԿուԹյան արագուԹյունները
Ընդհարումներիհավանականություննավելիմեծէ,երբտրանսպորտայինմիջոցներից
մեկըճանապարհովընթացողայլմեքենաներիցավելիարագկամավելիդանդաղէ
շարժվում:Եթեդուքայլմեքենաներիցավելիարագեքշարժվում,ապամեծացնում
եք ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեջ ընկնելու հնարավորությունը:
Թույլատրելի արագության գերազանցումը շատ ժամանակ չի տնտեսում: Այլ
մեքենաներիցավելիդանդաղընթանալըկամհանկարծակիկանգառնելըկարողէ
լինելնույնքանվտանգավոր,որքանթույլատրելիարագությանգերազանցումը,եթե
ոչավելիվտանգավոր,քանիորդուքկարողեքընդհարումներառաջացնելհետևից
շարժվողմեքենաներիհետկամստիպել,որայլվարորդներթեքվենճանապարհից՝ձեր
մեքենայինբախվելուցխուսափելուհամար:Եթեգտնվումեքարագընթացգոտումև
նկատումեք,որաջգոտիովընթացողմեքենաներըվազանցումենձեզ,կամմեքենաների
շարքէկազմվելձերետևից,լավագույնգործողությունըաջգոտիտեղափոխվելնէ,երբ
դաանելնանվտանգէ,ևթույլտալը,որայդմեքենաներնանցնեն:

երԹեվեԿուԹյան վտանգները
Ջուրճանապարհին
Դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքը,երբճանապարհիվրաշատջուրկա:Հորդառատ
անձրևիպայմաններում50մղոն/ժամ(80կմ/ժ)կամավելիմեծարագությամբընթանալիս
դողերը կարող են ամբողջապես կտրվել ճանապարհից, և մեքենան կշարժվի ջրի
վրայովկամկենթարկվի«ջրասահքի»:Այդժամանակշարժմանուղղությանաննշան
փոփոխությունը, արգելակումը կամ քամու թեթև պոռթկումը կարող է առաջացնել
մեքենայիկողասահում:
Եթեմեքենանսկսիսահել,միարգելակեք,այլաստիճանաբարիջեցրեքարագությունը:

Սայթաքունճանապարհներ
Անձրևիառաջինիսկնշաններիդեպքումդանդաղեցրեքմեքենայիընթացքը,հատկապես
չորային եղանակից: Այդ ժամանակ է, որ ճանապարհների մեծ մասը դառնում է
առավել սայթաքուն, որովհետև ճանապարհի յուղն ու փոշին դեռ չեն հասցրել
մաքրվել: Սայթաքուն ճանապարհի վրա անվադողերը կորցնում են անհրաժեշտ
կառչելիությունը: Շարժվեք ավելի դանդաղ, քան չոր ճանապարհի վրա: Մեքենայի
արագությունըկարգավորեքհետևյալկերպ՝
• թ
 ացճանապարհիվրաընթացեքժամում5-10մղոն(8-16կմ)ավելիդանդաղ.
• տոփանվածձյունածածկույթիվրակիսովչափնվազեցրեքարագությունը.
• սառցապատճանապարհիվրադանդաղեցրեքընթացքըմինչև«սողալու»աստիճան:
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Որոշճանապարհներիմակերևույթներըթացժամանակավելիսայթաքունեն,քանայլ
ճանապարհներ,ևսովորաբարունենումեննախազգուշացնողնշաններ:Ահամիքանի
հայտանիշեր,որոնքկօգնենորոշել,թեորճանապարհներնենսայթաքուն.
• ց ուրտ,խոնավօրերինծառերիկամշենքերիստվերներըկարողենթաքցնելսառույցի
շերտերը:Ճանապարհիայդհատվածներնառաջիննենսառչումևվերջինըչորանում.
• կամուրջներըևուղեանցներըսովորաբարճանապարհիմնացածմասիցավելիշուտ
ենսառչում:Դրանքկարողենթաքցնելսառույցիշերտերը.
• երբշոգեղանակինսկսումէանձրևգալ,ճանապարհըկարողէշատսայթաքունլինել
առաջինմիքանիրոպեիընթացքում:Տաքությունիցասֆալտիյուղըդուրսէգալիս
մակերևույթ:Դրանիցճանապարհըսայթաքունէդառնում,մինչևյուղըլվացվումէ
ճանապարհիմակերևույթից:

Ուժեղքամիներ
Ուժեղքամիներըկարողենմեքենավարելիսլուրջվտանգներկայացնել,հատկապես
խոշոր ավտոմեքենաների դեպքում, օրինակ՝ բեռնատար ավտոմեքենաների,
զբոսաշրջային մեքենաների և կցորդներով ավտոմեքենաների: Ուժեղ քամիների
ժամանակմեքենավարելիսկարելիէձեռնարկելհետևյալնախազգուշականմիջոցները.
• Ն
 վազեցրեքարագությունը:Դանդաղընթացքըթույլէտալիսավելիհեշտկառավարել
տրանսպորտայինմիջոցըևքամուուժեղպոռթկմանդեպքումարձագանքելուավելի
շատժամանակէապահովում:
• Ձեռքերովամուրբռնեքմեքենայիղեկը:Քամուուժեղպոռթկումներնանկանխատեսելի
են,ևեթեդուքմեքենայիղեկըամուրչեքպահում,նմանպոռթկումներիարդյունքում
ղեկըկարողէդուրսփախչելձերձեռքերից:
• Եղեք աչալուրջ: Նայեք առաջ և զգուշացեք ճանապարհի վրա առկա կողմնակի
առարկաներից: Ուժեղ քամիները կարող են ավտոմայրուղու, կամ նույնիսկ
անմիջապեսձերուղուվրակողմնակիառարկաներնետել:Նայելովառաջ,դուքավել
շատժամանակեքունենումճանապարհայինվտանգներիցխուսափելուհամար:
• Մի օգտվեք «կռուիզ կոնտրոլ» համակարգից: Քամու անսպասելի պոռթկումների
ժամանակդուքկարողեքլիարժեքկառավարելարագարարի(գազի)ոտնակը:
• Ձեռնարկեքկանխազգուշականմիջոցներ:Սպասեք,մինչևփոթորիկըհանդարտվի:
Անվտանգությաննպատակներովխորհուրդէտրվումմոտենալճանապարհիեզրին
ևկանգառնել:

Մեքենավարումմառախուղիկամթանձրծխիպայմաններում
Մառախուղիկամթանձրծխիպայմաններումմեքենավարմանվերաբերյալլավագույն
խորհուրդը ՉՎԱՐԵԼՆ Է: Եթե հնարավոր է, հետաձգեք ուղևորությունը, մինչև
մառախուղը ցրվի: Սակայն, եթե ուղևորությունն անհետաձգելի է,ուրեմն շարժվեք
դանդաղ,միացրեքապակեմաքրիչներըևօգտագործեքցոլալապտերներիմոտարձակ
լույսը: Մառախուղն անդրադարձնում է ցոլալապտերների հեռարձակ լույսն ու
կուրացնումվարորդին:
Երբեքմեքենանմիվարեքմիայնկայանմանկամհակամառախուղայինլույսերով:
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Մեծացրեք տարածությունը դիմացից ընթացող մեքենայի ու ձեր միջև և այնպիսի
արագությամբընթացեք,որկարողանաքմեքենանկանգնեցնելառջևումտեսանելի
տարածության մեջ: Աշխատեք չհատել երթևեկության գոտիները կամ վազանց
չկատարել,եթեդախիստանհրաժեշտչէ:Փորձեքլսելայնմեքենաներիձայնը,որոնքչեք
կարողտեսնել:Անհրաժեշտությանդեպքումլավագույնտեսանելիությունապահովելու
համարօգտագործեքապակեմաքրիչներնուապակետաքացուցիչը:
Եթեմառախուղնայնքանթանձրանա,որհազիվտեսնեքճանապարհը,ամբողջովին
դուրսեկեքճանապարհից,միացրեքվթարայինլուսազդանշաններըևսպասեք,մինչև
եղանակայինպայմաններըբարելավվեն:

Մեքենավարումարևացոլքիպայմաններում
Արևացոլքը կարող է շատ վտանգավոր լինել մեքենավարման ժամանակ: Հետևյալ
խորհուրդներըկարողենօգնելհաղթահարելարևացոլքիազդեցությունը.
• հ
 ողմապակիններսիցևդրսիցպահեքմաքուր.
• համոզվեք,որհողմապակումաքրիչներըլավաշխատանքայինվիճակումեն,իսկ
ապակեմաքրիչհեղուկըլիքնէ.
• կրեքբևեռացածարևայինակնոց.
• բ ավարար տարածություն պահպանեք ձեր մեքենայի և շրջապատում առկա
տրանսպորտայինմիջոցներիմիջև:Ավտոմեքենայիհովարընույնպեսպետքէզերծ
լինիայնամենից,ինչըկսահմանափակիօգտագործումը,ևպետքէլինիսարքին
վիճակում.
• խիստ ուշադիր եղեք հետիոտների նկատմամբ: Հնարավոր է, որ դժվարությամբ
տեսնեքնրանց.
• փորձեքխուսափելարևածագիևմայրամուտիժամանակմեքենավարելուց:

Մեքենավարումմթությանպայմաններում
Գիշերը մեքենա վարելն ավելի դժվար ու վտանգավոր է, քան ցերեկը: Այնպիսի
արագությամբ ընթացեք, որ կարողանաք մեքենան կանգնեցնել ձեր լապտերների
լուսավորության սահմաններում: Գիշերով անձրևի ժամանակ մեքենա վարելիս
միացրեքցոլալապտերներիմոտարձակլույսը:Մեքենանվարելիսմի՛օգտագործեք
միայնկայանմանլույսերը:
Որքանհնարավորէ,բացտեղանքումկամքաղաքիմութփողոցներումմեքենանվարեք
հեռարձակլույսերըմիացրած,եթեդաարգելվածչէ:Հեռարձակլույսերովմիկուրացրեք
հանդիպակացմեքենայիվարորդին:Անհրաժեշտությանդեպքումփոխեքմոտարձակ
լույսի:Եթեմեկայլտրանսպորտայինմիջոցիլույսերըպայծառեն՝
•
•
•
•

 ւղիղմինայեքհանդիպակացլույսերին.
ո
նայեքդեպիձերերթևեկությանգոտուաջեզրը.
դիմացիցմոտեցողմեքենայինհետևեքաչքիծայրով.
մի փորձեք «պատժել» դիմացից եկող վարորդին՝ միացած թողնելով ձեր պայծառ
լույսերը: Այդպես վարվելու դեպքում երկուսդ էլ կարող եք կուրանալ շլացուցիչ
լույսերից:
Գիշերայինժամերինմեքենավարելիսհիշեք.
• հ
 ետիոտներին և հեծանվորդներին գիշերը շատ ավելի դժվար է նկատել, ուստի
աչալուրջեղեք.
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• գ
 իշերըմոտոցիկլետներըտեսնելընույնպեսավելիդժվարէ,քանիորդրանցմեծ
մասըմեկհետևիլապտերունի.
• գիշերայինժամերինկարողենկատարվելճանապարհաշինականաշխատանքներ:
Նվազեցրեք արագությունը ավտոմայրուղիների այն հատվածներում, որտեղ
շինարարականաշխատանքներենկատարվում.
• պայծառլուսավորվածորևէվայրիցդուրսգալուցհետոմեքենանդանդաղվարեք
այնքանժամանակ,մինչևձերաչքերըհարմարվենմթությանը.
• երբմեկլույսունեցողմեքենաէձեզմոտենում,տեղաշարժվեքհնարավորինսդեպի
աջ: Դա կարող է լինել հեծանիվ կամ մոտոցիկլետ, բայց կարող է լինել նաև մեկ
բացակայողլապտերունեցողմեքենա:

Մեքենավարումանձրևիկամձյանպայմաններում
Ճանապարհների պատվածքը մեծ մասամբ առավել սայթաքուն է այն ժամանակ,
երբանձրևըկամձյունընորէսկսվում,քանիորյուղնուփոշինդեռմաքրվածչեն
լինում: Դանդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը անձրևի, մանրամաղ անձրևի կամ ձյան
առաջիննշաններիդեպքում:Միացրեքհողմապակումաքրիչները,ցոլալապտերների
մոտարձակ լույսը և ապակետաքացուցիչը: Ուժգին անձրևախառն փոթորկի կամ
ձյունամրրիկիժամանակհնարավորէ,որճանապարհիտեսանելիությունը100ֆուտից
(30մետրից)ավելիչլինի:Եթեչեքկարողանումտեսնել100ֆուտիցավելիհեռու,ապա
անհնարէմեքենանանվտանգվարելժամում30մղոնից(48կիլոմետրից)ավելիմեծ
արագությամբ:Գուցեհարկլինիժամանակառժամանակկանգառնելևցեխըկամձյունը
մաքրելհողմապակու,առջևիուհետևիլապտերներիվրայից:Ձյունածածկտարածքով
վարելիսմեքենայումունեցեքհարկավորքանակությամբշղթաներևհամոզվեք,որ
դրանքհամապատասխանումենտանողանիվներիչափերին:Սովորեք,թեինչպեսեն
տեղադրումշղթաները,նախքանդրաանհրաժեշտությունըկառաջանա:

հեՂեՂված երԹեվեԿելի մասեր
Երթևեկելիմասումչափազանցշատջրիառկայությունըկարողէհեղեղմանպատճառ
դառնալ: Դա կարող է տեղի ունենալ աստիճանաբար կամ հանկարծակի: Հեղեղը
վտանգավորէևկարողէվտանգավորլինելկյանքիհամար:Կարևորէհասկանալ
երթևեկելիմասումջրիառկայությունիցբխողռիսկերը:Հեղեղվածերթևեկելիմասի
վտանգներիցեն՝
•
•
•
•
•

 անապարհիցտրանսպորտայինմիջոցիքշվել-տարվելը.
ճ
լողացողբեկորներևաննկատելիվտանգներ.
երթևեկելիմասիփլուզում.
տրանսպորտայինմիջոցիխափանում(օրինակ՝արգելակիանսարքություն).
է լեկտրահարում, եթե հեղեղումն ուղեկցվում է էլեկտրահաղորդման գծերի
տապալմամբ:
Եթեհեղեղվածերթևեկելիմասէհանդիպում,լավագույնորոշումըայլընտրանքային
երթուղիգտնելնէ:Գուցեհնարավորլինիաչքաչափովորոշելջրհեղեղիխորությունը.
այնկարողէլինելխորըևանցնելուհամարվտանգավոր:Եթեհեղեղվածերթևեկելի
մասովանցնելուցբացիայլտարբերակչունեք,անպայմանդանդաղընթացեք:Ջրի
միջովանվտանգանցնելուցհետոդանդաղորենևզգուշորենստուգեքարգելակների
աշխատանքը՝համոզվելու,որդրանքճիշտենգործում:
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Մեքենավարումբլրապատտեղանքումկամոլորաններիվրա
Երբեքչեքկարողիմանալ,թեինչկաշեշտակիվերելքովբլրիկամկտրուկոլորանի
մյուսկողմում:Երբհասնումեքբլրիկամոլորանի,դանդաղեցրեքմեքենայիընթացքը,
որպեսզիկարողանաքկանգառնելվտանգիդեպքում:Դուքպետքէայնքանդանդաղ
շարժվեք,որկարողանաքանմիջապեսկանգառնել:
Ամենանգամ,երբորևէբլուրկամոլորանփակումէձերտեսադաշտը,մտածեք,որ
դիմացը մեկ այլ մեքենա կա: Վազանց կարելի է կատարել տեսադաշտը փակող
բլրիցկամոլորանիցառնվազն⅓մղոն(կեսկիլոմետր)հեռավորությանվրա,քանի
որ անվտանգ վազանց կատարելու համար ձեզ առնվազն այդքան տարածություն է
հարկավոր:
Ոլորանին կամ բլրի գագաթին հասնելիս մի շարժվեք ճանապարհի ձախ մասով,
որովհետևչեքկարողբավականաչափհեռուտեսնել՝համոզվելուհամար,որվազանց
կատարելնանվտանգէ:

Երթևեկությանընդհատումներ
Իրավապահմարմիններըերթևեկությանընդհատումներնօգտագործումեն,որպեսզի՝
• դ
 անդաղեցնենկամկանգնեցնեներթևեկությունը՝ճանապարհըվտանգազերծելու
համար.
• ձեռնարկենարտակարգիրավիճակներումիրականացվողգործողություններ.
• կանխենճանապարհատրանսպորտայինպատահարներըթանձրմառախուղիկամ
արտասովորինտենսիվերթևեկությանպայմաններում:
Երթևեկության ընդհատման ժամանակ ոստիկանը միացնում է հետևի վթարային
լուսազդանշանները,դանդաղեցնումմեքենայիընթացքըևշարժվումգալարաձև՝մի
երթևեկելիգոտուցմյուսնանցնելով:Երթևեկություննընդհատելուհարցումոստիկանին
օգնելուհամարհետևեքստորևնշվածկանոններին.
• մի
 ացրեքվթարայինթարթողազդանշանները՝առջևումվտանգիառկայությանմասին
մյուսվարորդներիննախազգուշացնելուհամար.
• սկսեքդանդաղորեննվազեցնելմեքենայիարագությունը:Կտրուկմիդանդաղեցրեք
մեքենայի ընթացքը, եթե դա անհրաժեշտ չէ բախումից խուսափելու համար:
Արագությունը իջեցրեք մինչև դիմացից ընթացող պարեկային մեքենայի
արագությունը՝միաժամանականվտանգհեռավորությունպահպանելովնրանից.
• միփորձեքվազանցելպարեկայինմեքենային:Միարագացրեքմեքենայիընթացքը,
քանի դեռ պարեկային մեքենան չի անջատել իր վթարային լուսազդանշանները,
և առջևում երթևեկության պայմանները թույլ չեն տվել վերադառնալ բնական
արագությունների:

պատուհանների ու հայելիների մաքրուԹյունը
Հայելիները,հողմապակինևկողքիպատուհաններըներսիցևդրսիցմաքուրպահեք:
Կեղտոտպատուհանիվրաընկնողարևիպայծառլույսըկամցոլալապտերներիլույսը
դժվարացնումենտեսնելը:Նախքանմեքենանվարելըբոլորպատուհաններիցմաքրեք
սառույցը,եղյամըկամցողը:
Անձրևիկամձյանժամանակվարելիսհնարավորէ,որանհրաժեշտլինիկանգառնելև
ցեխըկամձյունըհեռացնելհողմապակու,հայելիների,առջևիուհետևիլապտերների
վրայից:
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հարմարեցրեք նստոցը եվ հայելիները
Նախքան անվտանգության գոտին կապելը հարմարեցրեք նստոցը: Այն պետք է
բավականաչափբարձրլինի,որպեսզիտեսնեքճանապարհը:Տեղիցշարժվելուցառաջ
ուղղեքհետևիևկողքիդիտահայելիները:Եթեձերմեքենանունիցերեկային/գիշերային
հայելի,սովորեք,թեինչպեսենայնօգտագործում:Գիշերայինդիրքումհայելինմասամբ
կլանումէհետևիցեկողմեքենաներիլապտերներիկուրացուցիչլույսը՝մեծացնելով
տեսանելիությունը:

անվադոՂերի անվտանգուԹյուն
Անվադողերն անվտանգ մեքենավարման
կարևորբաղկացուցիչմասենկազմում:Ահա
միքանիպարզխորհուրդներ,որոնքկօգնեն
լավվիճակումպահելանվադողերը.
• Ա
 նվադողի կողային մակերևույթի վրա
փնտրեքպատռվածքներկամփքվածքներ,
ստուգեք պահպանաշերտի խորությունը
և համոզվեք, որ անվադողի ճնշումը
պատշաճ տիրույթում է՝ օգտվելով
սեփականատիրոջ ձեռնարկից կամ
«ֆունտ-ուժքառակուսիդյույմիվրա»(PSI)
ցուցիչից, որը նշված է մեքենայի դռան ԵթետեսնումեքԼինքոլնիգլխի
ներքինեզրիմեջ:
կատարը,ուրեմննորանվադողերի
• Կ արելի է 1 սենթանոց մետաղադրամ ժամանակնէ:
օգտագործելանվադողիպահպանաշերտը
ստուգելուհամար:
— Մետաղադրամնայնպեսբռնեք,որտեսնեքԱբրահամԼինքոլնիգլուխը:Պետք
էմետաղադրամըպահեքմատներիարանքում,որպեսզիգլուխընայիձեզու
ամբողջովինտեսանելիլինի:
— Մետաղադրամը՝ գլուխը ներքև ուղղված, մտցրեք դողածածկանի
պահպանաշերտիամենախորըակոսիմեջ:Եթեգլուխնամբողջովինտեսանելի
է,ապահարկավորէփոխելանվադողերը:

Կանաչ մեքենավարում
Կանաչ մեքենավարումը կամ «խելացի» մեքենավարումը միջոցառումների և
մեթոդներիհամալիրէ,որնառավելագույնիէհասցնումտրանսպորտայինմիջոցի
վառելիքիօգտագործմանարդյունավետությունըևնվազեցնումէարտանետումները՝
կատարելագործելով մեքենավարման սովորությունները և շարունակաբար
իրականացնելովտրանսպորտայինմիջոցիտեխնիկականսպասարկում:Համաձայն
ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության (U.S. Environmental
Protection Agency, EPA)՝ «...տրանսպորտի ոլորտին բաժին են ընկնում ջերմոցային
գազերիարտանետումներիամենամեծծավալները»:
Ահա մի քանի հեշտ հիշվող միջոցառումներ, որոնք կարելի է օգտագործել կանաչ
մեքենավարմանհամար.
• Վ
 արք – Մեքենայի ընթացքն արագացրեք ու դանդաղեցրեք սահուն կերպով և
պահպանեքկայունմիջինարագություն:
• Տեխնիկականսպասարկում–Մեքենանպահեքլավվիճակում՝կանոնավորկերպով
անվադողերըփչելով,յուղըփոխելովևզտիչներըստուգելով:
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Պ.Օ.Փ.Գ. խորհուրդներ
Պ . Պահպանաշերտ

Դեպի ներքև ուղղված 1 սենթանոց մետաղադրամը
տեղադրեք դողածածկանի պահպանաշերտի մեջ:
Եթե կարողանաք ամբողջությամբ տեսնել Լինքոլնի
գլուխը, ապա պահպանաշերտի խորությունը
չափազանց փոքր է, և անհրաժեշտ է նոր անվադող:

Օ . Օդամղում

Ամիսը մեկ ստուգեք օդի ճնշումը: Անվադողի ցածր
ճնշումը կարող է հանգեցնել դողի մաշվածքի կամ
բենզինի ծախսի ավելի ցածր արդյունավետության:

Փ . Փոխատեղում
Ամեն 3000–5000 մղոն վազքից հետո փոխատեղեք
անվադողերը՝ դողածածկանի պահպանաշերտի
ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար:

Գ . Գնահատում
Ամեն օր գնահատեք անվադողերի վիճակը՝
արտասովոր մաշվածք, ճաքեր և մեխեր
հայտնաբերելու համար:

Ամսական ընդամենը մի քանի րոպե է հարկավոր
անվտանգ անվադող ունենալու համար:
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• Ք
 աշ–Ազատվեքմեքենայիավելորդքաշից՝բեռնախցիկըմաքրելովկամտանիքից
ուղեբեռիդարակներըհանելով:
Արտանետումների հետագա նվազեցման համար նկատի ունեցեք բանած գազեր
չարտանետողտրանսպորտայինմիջոց,որըսնուցվումէէլեկտրականությամբկամ
ջրածնով:Էլեկտրացանցինմիացվողէլեկտրականավտոմեքենաներըլիցքավորվում
ենգիշերվաընթացքումկամհանրայինկամաշխատավայրիլիցքավորմանկայանում:
Ջրածնային վառելիքով տարրերից սնուցվող էլեկտրական ավտոմեքենաները
վերալիցքավորվում են հանրային ջրածնային կայաններում: Երկուսն էլ չունեն
արտանետիչ խողովակից մթնոլորտ նետվող արտանետումներ, չեն պահանջում
յուղիփոխում,ապահովումենվառելանյութիգերազանցխնայողությունևնվազագույն
տեխնիկականսպասարկում:
ծանոԹուԹյուն.Լրացուցիչտեղեկություններիհամարայցելեքwww.FuelEconomy.gov:
ԿանաչմեքենավարումըխրախուսվումէՓոխադրումներիևօդիորակիվարչության
(Office of Transportation and Air Quality)ևԱՄՆՇրջակամիջավայրիպաշտպանության
գործակալությանկողմից:

այլ վտանգներ
Գազայինշարժիչովաշխատողբոլորտրանսպորտայինմիջոցներըածխածնիմենօքսիդ
ենարտադրում:Ածխածնիմենօքսիդըթունավոր,անհոտգազէ,որնարտազատվում
է տրանսպորտային միջոցի արտանետիչ խողովակից: Ածխածնի մենօքսիդով
թունավորման ախտանիշներից են՝ հոգնածություն, հորանջում, գլխապտույտ,
սրտխառնուք,գլխացավև(կամ)զնգոցականջներում:Կարողեքկանխելածխածնի
մենօքսիդիցթունավորումը՝կանոնավորապեսստուգելովարտանետմանհամակարգը:
Բացիայդ,շարժիչըգործարկելիս,մեքենանվարելիսկամկայանվածժամանակշարժիչը
միացրածթողնելիսպատուհանըթողեքմասամբբաց:Երբեքմիգործարկեքշարժիչը,
երբավտոտնակիդուռըփակէ:

ինչ պետք է վարորդն անի, երբ ոստիԿանը պահանջում է Կանգ առնել
Ցույց տվեք, որ նկատել եք ոստիկանին՝ միացնելով աջ շրջադարձի ազդանշանը:
Միացվածազդանշանըոստիկանինթույլէտալիսհասկանալ,որդուքնկատելեքիր
ներկայությունը:Ոստիկանըկարողէանհանգստանալ,եթեզգա,որիրենչնկատելուեք
տալիս,ևկարողէմտածել,որդուքիրենչենթարկվելուպատճառունեքկամձեզվատ
եքզգում:
Տեղաշարժվեքդեպիճանապարհիաջկողնակը:Ոստիկաննիրպարեկայինմեքենայով
կառաջնորդիձեզ:Միշարժվեքդեպիկենտրոնականբաժանարարգոտի:Կանգմիառեք
արագընթացբազմագոտիմայրուղուկենտրոնականբաժանարարգոտումկամերկգոտի
ճանապարհի հակադիր կողմում: Դա ինչպես վարորդին, այնպես էլ ոստիկանին
ենթարկումէհանդիպակացերթևեկությանհետբախվելուվտանգին:
Արագընթաց բազմագոտի ճանապարհի վրա տեղափոխվեք դեպի ճանապարհի
աջ կողնակը, նույնիսկ եթե գտնվում եք ծառայողական փոխադրամիջոցների կամ
ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների գոտում: Հնարավորության դեպքում
կանգառեքլավլուսավորվածվայրում:Տեղափոխվեքճանապարհիերթևեկելիմասից
հնարավորինչափհեռու:Օրվամութժամերինփորձեքավելիլավլուսավորվածվայր
գտնել,օրինակ՝փողոցայինկամմայրուղուլույսերովլուսավորվածվայր,մոտակա
ռեստորանկամտեխնիկականսպասարկմանկայան:
Ավարտեք բջջային հեռախոսով խոսակցությունը և անջատեք ռադիոն: Ձեր ողջ
ուշադրություննէհարկավոր,որպեսզիոստիկանըձեզկանգնեցնելուևզրույցունենալու
վրանվազագույնժամանակծախսի:
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Մնացեքմեքենայիմեջ,եթեոստիկաննայլբանչիկարգադրում:Երբեքդուրսմիեկեք
մեքենայից,եթեոստիկանընմանկարգադրությունչիանում:Ոստիկանիպահանջով
մեքենանկանգնեցնելուժամանակոստիկանիառաջնահերթխնդիրներնենձերևձեր
ուղևորների անվտանգությունն ու իր՝ոստիկանի անվտանգությունը: Մեծմասամբ
ձեզ և ձեր ուղևորների համար ամենից ապահովը մեքենայի մեջ մնալն է: Առանց
ոստիկանիկարգադրությանմեքենայիցդուրսգալըկարողէմեծացնելորևէանցնող
տրանսպորտայինմիջոցիկողմիցվրաերթիենթարկվելուվտանգըև(կամ)ավելացնել
ոստիկանի՝իրնկատմամբսպառնալիքզգալուաստիճանը:
Ձեր և ուղևորների ձեռքերը պետք է լինեն պարզորոշ տեսանելի դիրքում, օրինակ՝
ղեկանվի վրա, ծնկներին և այլն: Ոստիկանի պահանջով մեքենան կանգնեցնելու
ժամանակվարորդիևբոլորուղևորներիձեռքերըչտեսնելըոստիկանիմոտմեծացնում
էսպառնալիքիզգացողությունը:Իրավապահմարմիններիաշխատակցինկատմամբ
բռնությանկիրառմամբկատարվողհանցավորգործողություններիմեծմասըտեղի
էունենումձեռքերիօգնությամբ,օրինակ՝հրազենովկամսուրառարկայով:Եթեձեր
պատուհաններըմգացվածեն,խորհուրդէտրվումբացելպատուհաններըաջկողնակի
վրամեքենանկանգնեցնելուցհետո,ևնախքանոստիկանըկսկսիխոսելձեզհետ:

ԱՐՏԱԿԱՐԳԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
տեխնիԿաԿան բնույԹի խորհուրդներ
Կողասահումսայթաքունմակերևույթներիվրա
Սառույցը և տոփանված ձյունածածկույթը կարող են մեքենայի սահելու պատճառ
դառնալ,հատկապեսեթեմեքենանշատարագեքվարումկամընթանումեքզառիվայր
ճանապարհով:Եթեմեքենանսկսիսահել՝
• թուլացրեքարագարարի(գազի)ոտնակը.
• այլևսմիարգելակեք.
• ղեկանիվըպտտեքկողասահմանուղղությամբ:
Եթեսայթաքունմակերևույթիվրակորցնումեքմեքենայիկառավարումը,փորձեքգտնել
միբան,որըկարողէկանգնեցնելմեքենան:Փորձեքայնպեսանել,որմեքենայիգոնե
միանիվըհայտնվիճանապարհիչորպատվածքիկամկողնակիվրա:Հնարավորէ,որ
մեքենանկանգնեցնելուհամարստիպվածլինեքդանդաղորենմոտենալձյունաթմբի
կամթփերի:
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Սայթաքունճանապարհիվրակողասահումըկանխելուհամար՝
• մե
 քենանվարեքդանդաղևավելիմեծհեռավորությունպահպանեքառջևիցընթացող
մեքենայից.
• դ անդաղեցրեք մեքենայի ընթացքը, երբ մոտենում եք ոլորաններին և
փոխհատումներին.
• խուսափեքկտրուկշրջադարձերից.
• խուսափեքկտրուկարգելակումից:Մեքենայիընթացքըդանդաղեցնելուկամկանգ
առնելուհամարմիքանիանգամթեթևակիսեղմեքարգելակը(դամիարեքչլռվող
արգելակներով).
• կտրուկզառիվայրճանապարհիվրաարգելակեքշարժիչով.
• խուսափեքհատկապեսսայթաքունհատվածներից,օրինակ՝սառցեկղզյակներից,
թացտերևներից,յուղիցկամխորջրափոսերից:
Եթե արգելակները խոնավանան, չորացրեք դրանք՝ միաժամանակ թեթևակիորեն
սեղմելովարագարարի(գազի)ևարգելակիոտնակները,որպեսզիմեքենանշարժվի՝
հաղթահարելով արգելակային կոճղակների ճնշումը: Դա արեք միայն այնքան
ժամանակ,մինչևարգելակներըչորանան:

մեքենավարում ճանապարհային պատվածքից դուրս
Եթե անիվները պատվածքից թեքվում և դուրս են գալիս, ամուր բռնեք ղեկը, ոտքը
թուլացրեքարագարարի(գազի)ոտնակիվրաևմեղմորենարգելակեք:Ստուգեքձեր
հետևիցընթացողերթևեկությունը,հետոհանգիստվերադարձեքպատվածքիվրա:
Չի կարելի կտրուկ քաշել կամ շրջել ղեկը. դրա հետևանքով կարող եք հայտնվել
հանդիպակացերթևեկությանմեջ:

Արագացմամբկողասահում
Արագացմամբկողասահումըսովորաբարտեղիէունենումայնժամանակ,երբտանող
անիվները կորցնում են կառչելիությունը ճանապարհի մակերևույթի հետ: Սահող
մեքենայի կառավարումը չկորցնելու համար մի սեղմեք արգելակները: Թուլացրեք
արագարարի(գազի)ոտնակըևուղղեքառջևիանիվները,մինչևմեքենանսկսիուղղվել:

Լռվածանիվներովկողասահում
Սովորաբար,այստիպիկողասահումնառաջանումէ,երբմեծարագությանժամանակ
ուժգին սեղմում եք արգելակը, և մեքենայի անիվները լռվում են: Մեքենան կսահի՝
անկախ այն բանից, թե որ կողմ կթեքեք ղեկը: Անիվները բլոկավորումից հանելու
համարոտքըվերցրեքարգելակիոտնակից:Այնուհետևուղղեքառջևիանիվները,մինչև
մեքենանսկսիուղղվել:Եթեձերմեքենանչունիչլռվողարգելակներ,ևդուքսկսումեք
լռված անիվներով կողասահել, ոտքն աստիճանաբար դրեք արգելակի ոտնակին,
մինչևանվտանգարագությունձեռքբերեքմեքենավարումըշարունակելուհամար:
Սակայն,եթեսեղմումեքարգելակիոտնակըևայնհասնումէհատակին,արագորեն
մղեքարգելակիոտնակը՝ճնշումստեղծելուհամար:Արգելակներըմղելուընթացքում
մեքենանփոխեքավելիցածրկամչեզոքփոխանցման՝ընթացքըդանդաղեցնելուհամար:
Այնուհետև փորձեք կանգ առնելու համար օգտագործել վթարային կամ կայանման
արգելակը:Աստիճանաբարդանդաղեցրեքընթացքը,մինչևարագություննանվտանգ
լինիճանապարհըշարունակելուհամար:
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Արագարարիխափանում
Եթեարագարարըխափանվի,դուքպետքէ՝
1.
2.
3.
4.
5.

 նցնեքարագությանփոխանցմանտուփիչեզոքդիրքին.
ա
արգելակեք.
ուշադիրհետևեքճանապարհին.
փնտրեքերթևեկությանհոսքըշրջանցողայլընտրանքայիներթուղիկամայլելք.
մ յուս վարորդներին նախազգուշացնեք ձայնային ազդանշանի և վթարային
լուսազդանշանիմիացմանմիջոցով.
6. փորձեքավտոմեքենանանվտանգկերպովհանելճանապարհից.
7. կանգնեքևանջատեքվառոցքը:
Զգուշացում. Մեքենայի շարժման ընթացքում վառոցքն անջատելը կարող է
արգելափակելղեկանիվը,ևդուքայլևսչեքկարողանակառավարելմեքենան):

Ղեկիմեխանիզմիփականք
Երբշարժիչնաշխատումէ,երբեքմեքենայիվառոցքըմիդրեք«փակ»(lock)դիրքում,
այլապեսղեկանիվըկարգելափակվի,ևդուքկկորցնեքմեքենայիկառավարումը:

բախումը դժբախտ պատահար չէ
Բախումներիպատճառները
Ճանապարհատրանսպորտայինպատահարներիամենատարածվածպատճառներնեն՝
• վարորդիուշադրությունըշեղողգործոնները.
• բարձրարագությունը.
• ճանապարհիհակառակկողմովշարժվելը.
• սխալտեղիցշրջադարձկատարելը.
• ճանապարհիառավելությանկանոններըխախտելը.
• կանգիազդանշաններնուճանապարհայիննշաններնանտեսելը:
Եթեճանապարհինվթարայինլուսազդանշաններըմիացրածմեքենատեսնեք,իջեցրեք
ձերարագությունը:Հնարավորէ,որառջևումընդհարումկամորևէայլպատահար
է տեղի ունեցել: Եթե որևէ մեկը խնդրի, կանգնեք և օգնություն ցույց տվեք, եթե ոչ՝
զգուշորենառաջշարժվեք:
Եթեհնարավորէ,աշխատեքընդհարմանկողքովչանցնել:Տուժածներնավելիարագ
օգնությունկստանան,եթեայլմեքենաներօգնությանճանապարհըչփակեն:

Եթեդարձելեքճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից
Եթեդարձելեքճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից՝
• դ
 ուքպետքէկանգառնեք:Հնարավորէ,որինչ-որմեկըվնասվածքստացածլինիևձեր
օգնությանկարիքնունենա:Կանգչառնելուդեպքումձեզկարողենդատապարտել
«վրաերթիենթարկելուևփախուստիդիմելու»համարևխստորենպատժել.
• եթետուժածներկան,զանգահարեք9-1-1.
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• ե
 թե որևէ մեկը վնասվածք չի ստացել կամ չի զոհվել, մեքենան դուրս բերեք
ճանապարհիերթևեկելիմասից.
• ձերվարորդականիրավունքիվկայականը,տրանսպորտայինմիջոցիգրանցման
քարտը, ֆինանսական պատասխանատվությունը հաստատող փաստաթուղթը և
ներկահասցենցույցտվեքպատահարիմասնակիցվարորդինկամանձանցկամ
պաշտոնականանձանց.
• ե թե որևէ մեկը վնասվածք է ստացել կամ զոհվել է, ապա դուք (կամ ձեր
ապահովագրական գործակալը, միջնորդը կամ օրինական ներկայացուցիչը)
պետք է բախումից հետո 24 ժամվա ընթացքում գրավոր զեկույց ներկայացնեք
ոստիկանությանըկամԿալիֆոռնիայիմայրուղիներիպարեկայինծառայությանը
(California Highway Patrol,CHP).
• դ ուք (կամ ձեր ապահովագրական գործակալը, միջնորդը կամ օրինական
ներկայացուցիչը)պետքէ10օրվաընթացքումգրավորզեկույցներկայացնեքDMV-ին.
• եթե դուք հարվածել եք կայանված մեքենայի կամ որևէ այլ գույքի, ձեր անունը,
հեռախոսահամարը և հասցեն գրեք թղթի կտորի վրա և այն թողեք մեքենայի
մեջ կամ հուսալի կերպով փակցրեք մեքենային կամ վնասված գույքին:
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին հայտնեք քաղաքային
ոստիկանությանը,իսկեթետվյալվայրըչմիավորվածտարածքիկարգավիճակունի՝
CHP-ին.
• եթեձերմեքենանկայանվածժամանակտեղիցշարժվումևհարվածումէմեկայլ
մեքենայի,փորձեքգտնելայդմեքենայիտիրոջըևմիջադեպիմասինվերընշված
կարգովհայտնեքիշխանություններին.
• եթե դուք վնասվածք կամ մահ եք պատճառում որևէ կենդանու, զանգահարեք
կենդանիներիպաշտպանությանմոտակակազմակերպություն,ոստիկանություն
կամCHP:Միփորձեքտեղիցշարժելվնասվածքստացածկենդանունկամհեռանալ՝
թողնելով,որվիրավորկենդանինսատկի:

Ինչպեսհաղորդելբախմանմասին
Եթեդարձելեքճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից,այդմասին
հայտնեքDMV-ին10օրվաընթացքում,եթե՝
• ավելիքան$1000-իվնասէհասցվելորևէանձիգույքին.
• որևէմեկըվնասվածքէստացել(կարևորչէ,թեինչաստիճանի)կամզոհվելէ:
Յուրաքանչյուրվարորդ(կամվարորդիապահովագրականգործակալը,միջնորդը
կամօրինականներկայացուցիչը)պետքէզեկույցներկայացնիDMV-ին՝լրացնելով
«Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի
մասին զեկույցի» (Report of Traffic Accident Occurring in California, SR 1) ձևը։
Այցելեքwww.dmv.ca.govինտերնետայինկայքըկամզանգահարեք1-800-777-0133
հեռախոսահամարովևխնդրեքուղարկելSR1ձևը:CHP-նկամոստիկանությունը
այդզեկույցըչեններկայացնիձերփոխարեն:
Դուքկամձերներկայացուցիչըպետքէներկայացնեքայդզեկույցը՝անկախայնբանից,
թեընդհարումըտեղիէունեցելձեր,թեուրիշիմեղքով,անգամեթեայնտեղիէունեցել
մասնավորսեփականությունհանդիսացողտարածքում:
Ձերվարորդականիրավունքըկկասեցվի՝
• ե
 թեչներկայացնեքզեկույցը.
• մինչև4տարով,եթեհամապատասխանապահովագրականծածկույթչունեք՝անկախ
այնհանգամանքից,թեովէմեղավորեղելընդհարմանժամանակ:Վարորդական
իրավունքիկասեցմանվերջին3տարվաընթացքումձերվարորդականիրավունքի
վկայականըկարողէվերադարձվելձեզ,եթեներկայացնեքԿալիֆոռնիանահանգի
ապահովագրական վկայական (SR 22/SR 1P), և այն ուժի մեջ մնա այդ 3 տարվա
ընթացքում:
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խորհուրդներ անվտանգուԹյան վերաբերյալ
Արագընթացբազմագոտիճանապարհին
ԸստCHP-իտվյալների՝եթեձերմեքենանխափանվումէարագընթացբազմագոտի
մայրուղուվրա՝
• ա
 պահովկերպովայնտեղափոխեքդեպիաջկողնակը.
• եթեպետքէդուրսգաքմեքենայից,դուրսեկեքաջկողմից՝երթևեկությունիցհեռու.
• օգնություն կանչելուց անմիջապես հետո վերադարձեք ձեր մեքենան, նստեք աջ
կողմից(երթևեկությունիցհեռու)ևամրացրեքամրագոտիները.
• մնացեքմեքենայիներսում՝ամրագոտիներըկապած,մինչևձեզօգնությանհասնեն:
Որոշհանգամանքներում(երբկողնակիհամարբավարարտեղչկա,կամերբգոյություն
ունիարգելափակոցկամարագընթացբազմագոտիճանապարհիգոտիներիցուձեր
մեքենայիցապահովհեռավորությանվրամնալուտարածք),դուրսեկեքմեքենայից
ևկանգնեքմեքենայիցհեռու:Ձերհայեցողությամբօգտագործեքվթարայինթարթող
լույսերը՝ ըստ եղանակային պայմանների: Այդ լույսերը կարող են օգտակար լինել,
սակայն կարող են նաև գրավել հարբած վարորդների ուշադրությունը: CHP-ի
Ավտոմայրուղիների սպասարկման պարեկախումբը (Freeway Service Patrol, FSP)
աշխատանքիգնալ-գալուժամանակամիջոցումմատուցումէանվճարճանապարհային
ծառայություններարտակարգիրավիճակներում:ԵթեFSP-նչկարողանաաշխատեցնել
ձեր մեքենան, այն անվճար կքարշակվի դեպի CHP-ի կողմից հաստատված վայր:
FSP-նձեզկտրամադրինաևլրացուցիչօգնությանկոնտակտայինտվյալներ:CHP-ն
կտեղեկացնիավտոակումբինկամքարշակմանծառայությանը:
Եթեմնացելեքարագընթացբազմագոտիճանապարհինձերտրանսպորտայինմիջոցի
անսարքությանպատճառով,ապաFSP-ն՝
• ձ
 եզկառաջարկիմիգալոնգազ,եթեայնվերջացելէ.
• ձերմեքենայի«շարժիչըկգործարկիարտաքինհոսանքիաղբյուրից»,եթեմարտկոցը
«նստած»է.
• կլիցքավորիձերռադիատորըևխողովակները.
• կփոխիթողածդողը.
• ճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասինկզեկուցիCHP-ին:
FSPծրագիրը՝
• ձ
 եր մեքենան քարշելով չի հասցնի մինչև ավտոմեքենաների մասնավոր
վերանորոգմանծառայությունկամմասնավորտուն.
• խորհուրդչիտաքարշակմանծառայություններմատուցողընկերություններկամ
թափքիվերանորոգմանարհեստանոցներ.
• չիքարշակիմոտոցիկլետներ.
• օգնությունչիտրամադրիճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից
մեքենաներին,եթեդաչիկարգադրվումCHP-իկողմից:
Զանգահարեք 5-1-1 համարով՝ տեղեկանալու համար, թե արդյոք FSP-ն գործում
էայնվայրում,որտեղգտնվումեքդուք,ինչպեսնաև՝FSP-ինդիմելուկարգիմասին
տեղեկություններստանալուհամար:
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Երկաթուղագծերիվրա
Եթե ձեր տրանսպորտային միջոցը լռվել է կամ այլ կերպ
խափանվել՝միաժամանակարգելափակելովերկաթգծերիորևէ
հատված,պատահարկամմարմնականվնասվածքչկա,և՝
• ն
 ախազգուշացնողազդանշանայինլույսերըթարթումեն,կամ
գնացքըմոտենումէ—անհապաղլքեքմեքենանևգնացքիգալու
ուղղությամբ45աստիճանանկյանտակհեռուվազեքռելսերից
ու զանգեք 9-1-1: Գուցե ընդամենը 20 վայրկյան ունենաք
նախքանգնացքիգալըփախչելուհամար.
• նախազգուշացնողազդանշանայինլույսերըչենթարթում,կամ
դուքչեքտեսնումմոտեցողգնացք—դուրսեկեքմեքենայիցև
անհապաղհավաքեքԱրտակարգիրավիճակիմասինծանուցող
համակարգի(Emergency Notification System,ENS)համարը,որը
նշվածէերկաթուղայինգծանցիսյուներիկամռելսերիմոտտեղադրվածկառավարման
տուփիվրա:Հայտնեքտեղը,հատմանհամարը(եթեփակցվածէ)ևռելսուղինհատող
ճանապարհըկամմայրուղին:Անպայմաննշեք,որտրանսպորտայինմիջոցըգտնվում
էռելսուղուվրա:ԱյնուհետևզանգեքENS-իհամարովև9-1-1:

ՎԱՐՈՐԴԻՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
տեսոՂուԹյուն
Մեքենան անվտանգ վարելու համար լավ տեսողություն է հարկավոր (տե՛ս
«Տեսողություն»բաժինը20-րդէջում):Եթեդուքլավչեքտեսնում,ապաչեքկարողճիշտ
գնահատելհեռավորություններըկամնկատելվտանգըևխուսափելդրանից:Բացի
այդ,դուքպետքէնաևլավ«կողմնային»տեսողությունունենաք,այսինքն՝կարողանաք
տեսնելնաև«աչքիպոչով»,որպեսզինկատեքձերկողքիցմոտեցողտրանսպորտային
միջոցները,երբնայումեքձերդիմաց՝ճանապարհին:Ստուգեքձերտեսողությունը
ամենտարիկամերկուտարինմեկանգամ:

լսոՂուԹյուն
Ձայնայինազդանշանը,շչակըկամարգելակողմեքենայիդողերիճռռոցըկարողեն
զգուշացնելվտանգիմասին:Երբեմնկարողեքլսելմեքենայիձայնը,բայցչտեսնելայն,
հատկապեսեթեայնգտնվումէձերմեռյալգոտիներում:
Նույնիսկսուրլսողությունունեցողմարդիկչենկարողլավլսել,եթեաղմուկըչափազանց
շատէ:Օրենքովարգելվումէմեքենավարելիսականջակալներկամականջախցաններ
կրելերկուականջներումմիաժամանակ:
Լսողության հետ կապված խնդիրները կարող են առաջանալ աստիճանաբար և
աննկատ:Պարբերաբարստուգեքձերլսողությունը:Խուլկամթույլլսողությունունեցող
վարորդներըկարողենհարմարեցնելանվտանգմեքենավարմանսովորությունները՝
լսողության կորուստը փոխհատուցելու համար ավելի շատ ապավինելով իրենց
տեսողականզգայարանին:
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մեքենավարում հոգնած Կամ քնԿոտ վիճաԿում
Հոգնածություննուքնկոտությունըկարողենազդելտեսողությանվրաևմեծացնել
վտանգներինհակազդելուժամանակը:Խուսափեքմեքենավարումից,եթեհոգնածկամ
քնկոտեք:
Հետևյալըչիկանխիքնկոտվիճակումմեքենավարումը՝
• պատուհաննիջեցնելը.
• կոֆեինպարունակողըմպելիքխմելըկամշաքարուտելը.
• ռադիոմիացնելըկամռադիոյիձայննուժեղացնելը.
• օդորակիչըմիացնելը:
Հետևյալըկկանխիքնկոտվիճակումմեքենավարումը՝
• մե
 քենավարելուցառաջբավականաչափքնելըևմեքենաչվարելը,եթելիովինչեք
հանգստացել.
• մեքենանուղևորիհետվարելըևվարորդներինփոխելը,երբսկսումեքքնկոտություն
զգալ.
• հանգստանալուհամարկանոնավորկերպովկանգառնելը,նույնիսկեթեհոգնածչեք.
• ձեզձերնպատակակետըհասցնելուհամարտրանսպորտայինմիջոցիտեղափոխման
ծառայությունկամընկերոջըկանչելը:

դեՂամիջոցներ
Հիշեք,որբոլորդեղամիջոցները՝դեղատոմսովտրվող,թեազատվաճառվող,հնարավոր
վտանգ են պարունակում և կարող են բացասաբար ազդել մեքենավարման վրա:
Ազատ վաճառվող դեղերը, որոնք ընդունում եք մրսածության կամ ալերգիաների
դեմ, կարող են քնկոտություն առաջացնել և ազդել մեքենա վարելու կարողության
վրա:Եթեդուքանպայմանպետքէդեղընդունեքմեքենավարելուցառաջ,հարցրեք
ձեր բժշկին կամ դեղագործին, թե ինչ տիպի ազդեցություններ է այն գործում: Ձեր
ընդունած դեղամիջոցների գործած ազդեցությունների մասին տեղյակ լինելը ձեր
պարտավորություննէ:
Նախքանկորոշեքմեքենավարել,մի՝
• խ
 առնեքտարբերդեղեր,եթեձերբժիշկընմանցուցումչիտվել.
• ընդունեքայլանձիհամարնշանակվածդեղեր.
• խառնեքդեղերըոգելիցխմիչքիհետ(դեղատոմսովտրվող,թեազատվաճառվող):

առոՂջուԹյուն եվ հույԶեր
Հույզերըկարողենազդելձերմեքենավարմանոճիվրա:Թույլմիտվեք,որհույզերն
ազդենմեքենավարմանանվտանգությանվրա:Մեքենավարելիսեղեքշրջահայաց,
դրսևորեք առողջ դատողություն և քաղաքավարություն: Հետևեք անվտանգ
մեքենավարմանկանոններին:
Բժշկիհետքննարկեքձերառողջությանխնդիրները,օրինակ՝վատտեսողության,սրտի
հետկապվածխնդիրների,շաքարախտիկամընկնավորությանհետկապվածհարցերը
ևհետևեքնրախորհուրդներին:Եթեդուքայնպիսիմիհիվանդությունունեք,որըկարողէ
ազդելձերանվտանգմեքենավարմանկարողությանվրա,այդմասինհայտնեքDMV-ին:
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ինչ հիվանդուԹյունների մասին են պարտավոր ԶեԿուցել բժիշԿները
Բժիշկներըևվիրաբույժներըպարտավորենզեկուցել14տարեկանևավելիբարձր
տարիքի այն հիվանդների մասին, որոնց մոտ ախտորոշվել են գիտակցության
կորուստներ, Ալցհեյմերի հիվանդություն կամ հարակից այլ խանգարումներ
(Առողջապահությանևանվտանգությանօրենսգիրք(California Health & Safety Code,
[CHSC]§103900)):
Թեևօրենքըչիպարտադրում,ձերբժիշկըկարողէDMV-ինզեկուցելնաևայլկարգի
հիվանդություններիմասին,որոնք,նրակարծիքով,կարողենազդելձերանվտանգ
մեքենավարմանկարողությանվրա:

ՈԳԵԼԻՑԽՄԻՉՔՆԵՐԵՎԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ
ոգելից խմիչքների Կամ ԹմրանյուԹերի աԶդեցուԹյան տաԿ մեքենա
վարելը վտանգավոր է
Ոգելից խմիչքները և թմրանյութերը թուլացնում են մարդու դատողական
ունակությունները:Դատողականությանկամառողջդատողությանթուլացումնազդում
էայնբանիվրա,թեինչպեսեքդուքարձագանքումձերլսածինևտեսածին:Ոգելից
խմիչքներիկամթմրանյութերիազդեցությանտակվտանգավորէնաևերթևեկության
մեջքայլելկամհեծանիվվարել:
Ոգելիցխմիչքներիմասինվերնասվածիմեծմասըվերաբերումէնաևթմրամիջոցներին:
ՈգելիցխմիչքներիազդեցությանտակմեքենավարելումասինԿալիֆոռնիայումգործող
օրենքըտարածվումէնաևթմրամիջոցներիազդեցությանտակմեքենավարելուվրա:
Այն վերաբերում է «ոգելից խմիչքների և (կամ) թմրանյութերի ազդեցության տակ
մեքենավարելուն»:Եթեոստիկանըկասկածէունենում,որդուքտրանսպորտային
միջոցըվարումեքթմրանյութերիազդեցությանտակ,նաիրավունքունիպահանջելու,
որդուքարյանկամմեզիստուգումանցնեք:Ստուգումներիցհրաժարվողվարորդների
վարորդական իրավունքի վկայականն ավելի երկար ժամանակով կկասեցվի կամ
չեղյալկհայտարարվի:
Ցանկացածդեղիօգտագործումը(օրենքըտարբերությունչիդնումդեղատոմսովտրվող,
ազատվաճառվողկամարգելվածդեղերիմիջև),որըբացասաբարէազդումանվտանգ
մեքենավարմանձերկարողությանվրա,արգելվածէ:Եթեհամոզվածչեք,արդյոքտվյալ
դեղամիջոցն ազդեցություն կունենա ձեր վարելու ունակության վրա, հարցրեք ձեր
բժշկինկամդեղագործինկամկարդացեքդեղիտուփիվրայիզգուշացնողպիտակը:
Ահաորոշփաստեր.
• մ
 րսածության, խոտատենդի, ալերգիկ հիվանդությունների դեմ կամ նյարդերը
կամ մկանները հանգստացնելու համար ընդունած դեղերի մեծ մասը կարող է
քնկոտությունառաջացնել.
• դեղերըմիասինկամոգելիցխմիչքիհետընդունելըկարողէվտանգավորլինել:Շատ
դեղերանկանխատեսելիկողմնակիազդեցություններենառաջացնումոգելիցխմիչքի
հետմիասինընդունելուդեպքում.
• խ թանիչ հաբերը, հոգեխթանիչները կամ նիհարեցնող հաբերը կարող են
միառժամանակավելիզգոնդարձնելվարորդին:Սակայնկարճժամանականցդրանք
կարողենմարդումոտառաջացնելնյարդայնություն,գլխապտույտևկենտրոնացման
կորուստ:Այդդեղերըկարողեննաևտեսողությանվրաազդել:
Մեքենավարելուցառաջարգելվումէընդունելցանկացածդեղ,որը«կարողէառաջացնել
քնկոտությունկամգլխապտույտ»:Որևէդեղընդունելուցառաջանպայմանկարդացեք
պիտակիվրագրվածը,որպեսզիիմանաքայդդեղիազդեցությունները:
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տրանսպորտային միջոցի մեջ ալԿոհոլի Կամ Կանեփային արտադրանքների
օգտագործում Կամ առԿայուԹյուն
Օրենքըշատխիստէմայրուղուվրակամմայրուղուցդուրստրանսպորտայինմիջոցի
մեջալկոհոլիկամկանեփայինարտադրանքներիօգտագործմանկամառկայության
հարցում:Արգելվումէորևէքանակիալկոհոլայինխմիչքխմելկամորևէկանեփային
արտադրանքծխելկամկուլտալմեքենավարելուկամավտոմեքենայումորպեսուղևոր
երթևեկելուընթացքում:Տրանսպորտայինմիջոցիներսումառկաալկոհոլիտարան
պետքէլինիլիքը,կնքվածուչբացված,սակայնայսօրենքըչիվերաբերումչվարող
ուղևորներին ավտոբուսում, տաքսու մեջ, զբոսաշրջային մեքենայում կամ բնակելի
ավտոֆուրգոնում:Ալկոհոլիբացտարանպետքէգտնվիմեքենայիբեռնախցիկումկամ
այնպիսիմիտեղում,որտեղուղևորներչեննստում:Ձեռնոցներիարկղիկումալկոհոլի
բացտարապահելնառանձնապեսխստորենէարգելվում:Բացիայդ,օրենքնարգելում
էկանեփիկամկանեփայինարտադրանքիտարաունենալավտոմեքենաշահագործելու
ժամանակ:

Մինչև21տարեկանվարորդներ(ալկոհոլայինխմիչքիառկայություն)
Եթեձեր21տարինչիլրացել՝
• չ իթույլատրվումձերմեքենայովսպիրտայինխմիչք,գարեջուրկամգինիտեղափոխել,
եթեձեզչիուղեկցումձերծնողըկամորևէայլանձ՝օրենքովսահմանվածկարգով,
իսկտարանլիքը,կնքվածևչբացվածչէ.
• ձ եր մեքենայում ոգելից խմիչք հայտնաբերվելու դեպքում մեքենան կարող է
առգրավվելմինչև30օրով:Դատարանըկարողէձեզտուգանելմինչև$1000-իչափով
ևկա՛մ1տարովկասեցնելձերվարորդականիրավունքը,կա՛մպահանջել,որDMV-ն
1տարովհետաձգիձերառաջինվարորդականիրավունքիվկայականիհանձնումը,
եթեդուքդեռվարորդականիրավունքիվկայականչեքստացել.
• դուք1տարովկզրկվեք վարորդական իրավունքից, եթեմեղադրվեք կա՛մ արյան
մեջ0,01%կամդրանիցբարձրալկոհոլիպարունակությամբ,կա՛մալկոհոլիկամ
թմրանյութի ազդեցության տակ մեքենա վարելու համար: Առաջին խախտման
դեպքումձեզանիցկպահանջվիավարտելլիցենզավորված«Վարումալկոհոլիկամ
թմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրիկրթականբաժինը:Նույնխախտումըկրկին
թույլ տալու դեպքում ստիպված կլինեք մասնակցել ավելի երկարատև «Վարում
ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ» ծրագրի և չեք ունենա «Վարում
ալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրինհաճախելուհամարտրվող
սահմանափակվարորդականիրավունք:
Բացառություն.Դուքկարողեքփակտարաներովոգելիցխմիչքներփոխադրել,եթե
աշխատումեքորևէմեկիմոտ,ովվաճառակետիցդուրսսպիրտայինխմիչքների
վաճառքիրականացնելութույլտվությունունի:

բոլոր տարիքի վարորդներ
Արգելվումէմեքենավարելցանկացածտիպիալկոհոլ(ներառյալդեղամիջոցները,
օրինակ՝հազիհեղուկդեղախառնուրդը)մեծքանակությամբօգտագործելուց,որևէդեղ
(այդթվում՝դեղատոմսով)ընդունելուցկամալկոհոլնուդեղերըորևէհամակցությամբ
օգտագործելուցհետո,ինչըկարողէազդելմեքենավարելուձերունակությանվրա:
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արյան մեջ ալԿոհոլի պարունաԿուԹյան (աապ) սահմանային արժեքները
Ոչոքիրավունքչունիտրանսպորտայինմիջոցվարելու,երբ՝
• Ա
 ԱՊ-ը0,08%էկամավելիբարձր,եթեանձը21տարեկանկամավելիբարձրտարիքիէ.
• ԱԱՊ-ը0,01%էկամավելիբարձր,եթեանձի21տարինչիլրացել.
• ԱԱՊ-ը0,01%էկամավելիբարձր,եթեանձըցանկացածտարիքիէևգտնվումէ
«Վարումալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրիփորձաշրջանում.
• ԱԱՊ-ը0,04%էկամավելիբարձր,առևտրայինվարորդականիրավունքիվկայական
պահանջող ցանկացած մեքենայի դեպքում՝ անկախ այն բանից, թե առևտրային
վարորդականիրավունքիվկայականտրվելէտվյալվարորդին,թեոչ.
• Ա ԱՊ-ը 0,04% է կամ ավելի բարձր, երբ վարձու ուղևորը հանցանքի պահին
տրանսպորտայինմիջոցիմեջէ:
Եթեդուքկալանվելկամձերբակալվելեքալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցության
տակմեքենավարելուհամար,DMV-նկարողէկիրառելվարչականգործողություններ,
որոնքուղղվածենձերվարորդականիրավունքիդեմ:Միևնույնմեղադրանքիհամար
դատարանը կարող է նաև այլ միջոցներ ձեռնարկել: DMV-ի ձեռնարկած միջոցն
առնչվում է միայն ձեր վարորդական իրավունքին: Դատարանի որոշումը կարող է
ներառելտուգանքիվճարում,բանտարկում,վարորդականիրավունքիվկայականի
կասեցումևմասնակցությունալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակմեքենա
վարելուծրագրին:
Ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ մեքենա վարելու կապակցությամբ
դատավճիռ ստանալու դեպքում, DMV-ն կձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ՝ ձեր
վարորդականիրավունքըկասեցնելուկամչեղյալճանաչելուուղղությամբ:
Նմանատիպդրույթներ(Կալիֆոռնիանահանգի«Նավակայաններիևնավագնացության
օրենսգիրք»(California Harbors and Navigation Code))տարածվումեննաևցանկացածնավ,
սահանավ,ջրադահուկներ,ջրայինմոտոցիկլետներկամնմանատիպայլտեխնիկա
շահագործողներիվրա:Այսմեղադրանքներըգրանցվումենձերվարորդականգործի
մեջ,ևդատարանըհաշվիէառնումայդ«նախկինմեղադրանքները»,երբդատավճիռէ
կայացնումանսթափվիճակումավտոտրանսպորտայինմիջոցվարելուվերաբերյալ:Այս
մեղադրանքներըհաշվիենառնվումնաևայնժամանակ,երբ,ավտոտրանսպորտային
միջոցը վարելու ընթացքում թույլ տրված խախտումների պատճառով, որոշվում է
վարորդականիրավունքիվկայականիկասեցմանկամզրկմանտևողությունը,ինչպես
նաևձերիրավունքներիվերականգնմանպայմանները:

ինքնին վարչաԿան պատասխանատվուԹյուն
Երբ դուք մեքենա եք վարում Կալիֆոռնիայում, դուք համաձայնվում եք անցնել
շնչառության կամ արյան, իսկ որոշ դեպքերում նաև մեզի ստուգում, եթե ձեզ
ձերբակալումենոգելիցխմիչքների,թմրանյութերիկամդրանցհամատեղազդեցության
տակմեքենավարելուհամար:
Ձերբակալման դեպքում պաշտոնական անձը կարող է վերցնել ձեր վարորդական
իրավունքիվկայականը,ձեզտրամադրելվարորդականիրավունքիժամանակավոր
վկայական՝30օրժամկետով,ինչպեսնաևվկայականիկասեցմանհրամանտալ:Դուք
կարողեք10օրվաընթացքումվարչականլսումպահանջելDMV-ում:Ձերբակալումն
իրականացնողպաշտոնյաանձըկարողէպահանջել,որդուքարտաշնչմանկամարյան
ստուգումանցնեք:Դուքիրավունքչունեքստուգումնընտրելուցկամանցնելուցառաջ
խորհրդակցելուփաստաբանիհետ:
Եթեարյանմեջալկոհոլիպարունակությունը0,08%կամավելբարձրլինի,պաշտոնյա
անձըկարողէձերբակալելձեզ(CVC§§23152կամ23153):Եթեոստիկանըբավարար
հիմքերունենակարծելու,որդուքգտնվումեքոգելիցխմիչքներիևթմրադեղերիհամատեղ
ազդեցության տակ, բայց արդեն անցել եք ալկոհոլի նախնական ստուգում և (կամ)
շնչառությանստուգում,նակարողէձեզանիցպահանջելնաևարյանկամմեզիստուգում
անցնել,որովհետևշնչառությանստուգումըցույցչիտալիսթմրադեղերիառկայությունը:
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Եթե դուք հրաժարվեք անցնել արյան և (կամ) մեզի պահանջվող ստուգումը, ապա
մերժումըկարողէհանգեցնելձերվարորդականիրավունքիվկայականիկասեցման:
Նույնիսկեթեհետագայումփոխեքձերկարծիքըևհամաձայնվեքանցնելստուգումը,
ձերվարորդականիրավունքիվկայականըկարողէկասեցվելերկուպատճառովէլ,
չնայածայդերկուգործողություններըկիրականացվենզուգահեռաբար:

Զրոյականհանդուրժողականությունմինչև21տարեկանվարորդներիկողմիցալկոհոլի
օգտագործմաննկատմամբ
Եթե դուք դեռ 21 տարեկան չկաք, դուք պետք է անցնեք շնչառության ստուգում,
ալկոհոլինախնականստուգումկամայլքիմիականստուգումներիցորևէմեկը:Եթե
ալկոհոլինախնականստուգումըձերարյանմեջալկոհոլի0,01%կամավելիբարձր
պարունակությունհայտնաբերի,ձերվարորդականիրավունքիվկայականըկարողէ
կասեցվել1տարով:
Եթեալկոհոլինախնականստուգումըձերարյանմեջալկոհոլի0,05%կամդրանից
բարձրպարունակությունհայտնաբերի,ապաոստիկանըկարողէպահանջել,որդուք
արտաշնչմանկամարյանստուգումանցնեք:
Եթե դրանից հետո անցկացված ստուգման արդյունքում ձեր արյան մեջ ալկոհոլի
0,05% կամ դրանից բարձր պարունակություն հայտնաբերի, ապա ոստիկանը ձեր
վարորդականիրավունքիվկայականիկասեցմանհրամանկտաևկձերբակալիձեզ
ալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակմեքենավարելուհամար(CVC§23140):

դատավճիռներ ալԿոհոլի Կամ ԹմրանյուԹի աԶդեցուԹյան տաԿ մեքենա
վարելու դեպքում
Եթեդուքմեղադրվումեքոգելիցխմիչքների,թմրանյութերիկամդրանցհամատեղ
ազդեցության տակ մեքենա վարելու համար, և ձեր արյան մեջ ալկոհոլի
պարունակությունըբարձրէ,ապադատարանըկարողէձեզդատապարտելմինչև6
ամսովազատազրկմանև$390-$1000տուգանքի՝առաջինանգամդատապարտվելու
դեպքում:Ձերտրանսպորտայինմիջոցըկարողէառգրավվել,որիդեպքումդուքպետք
էվճարեքնաևպահպանմանծախսերը:
Առաջին անգամ մեղադրվելիս՝ ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի
գործողությունըկկասեցվի6ամսովև,նախքանայնվերականգնելը,կպահանջվի,որ
դուքմասնակցեք«Վարումալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրին,
ներկայացնեքԿալիֆոռնիանահանգիապահովագրականվկայական(SR22/SR1P)և
կատարեքբոլորանհրաժեշտվճարումները:Ծրագրիտևողությունըկախվածէձեր
գործի հանգամանքներից: Եթե ձեր ԱԱՊ-ը 0,15% կամ ավելի բարձր է, և դուք մինչ
այդարդենկատարելեքալկոհոլիհետկապվածայլխախտումներկամհրաժարվել
եք քիմիական ստուգում անցնել, ապա դատարանը կարող է պարտադրել, որ դուք
9-ամսյակամդրանիցավելիերկարտևողությամբծրագրիմասնակցեք:ԵթեձերԱԱՊ-ը
0,20%կամավելիբարձրէ,ևդատարանըպահանջումէ,որդուքանցնեքուժեղացված
վերականգնողական«Վարումալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագիրը,
ապաձերվարորդականիրավունքիվկայականիգործողությունըկկասեցվի10ամսով:
Դատարանը նաև կարող է ձեզ պարտադրել, որ ձեր տրանսպորտային միջոցի մեջ
տեղադրեքվառոցքիարգելափակմանսարք:Վառոցքիարգելափակմանսարքըթույլ
չիտալիսգործիգցելտրանսպորտայինմիջոցը,եթեձերարտաշնչածօդումալկոհոլէ
հայտնաբերում:Եթեալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակձերմեքենավարման
հետևանքովինչ-որմեկըվնասվածքստանա,ապավարորդականիրավունքիկասեցման
ժամկետըկկազմի1տարի:
Լուրջ վնասվածքների կամ մահվան դեպքում ձեր դեմ կարող է քաղաքացիական
հայց հարուցվել: Ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ մեքենա վարելու
բոլորմեղադրանքները10տարիկպահվենDMV-իգրանցամատյաններում:Եթեայդ
ժամանակամիջոցումդուքկրկինխախտումներկատարեք,դատարանըև(կամ)DMV-ն
ավելիխիստպատժամիջոցներկկիրառենձերդեմ:
ԹույլատրվածմակարդակիցցածրԱԱՊ-ըչինշանակում,որդուքկարողեքանվտանգ
կերպովմեքենավարել:Նույնիսկարյանմեջթույլատրելիմակարդակիցցածրալկոհոլի
պարունակությանդեպքումհամարյաբոլորվարորդներնունենումենվարորդական
կարողություններիվատթարացում:Ձերմեքենանկանգնեցնելուպահինձերոչայնքան
սթափ վիճակը բավական է, որպեսզի դուք մեղադրվեք ալկոհոլի կամ թմրանյութի
ազդեցությանտակմեքենավարելումեջ՝նույնիսկառանցԱԱՊ-ըչափելու:
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100հոգուցայսարժեքներըկգերազանցի5-իցպակասմարդ:

Հանել0,01%խմելուցհետոյուրաքանչյուր40րոպեիհամար:
1ումպըհավասարէ1,5ունցիա(42,525գ)80աստիճանթնդությանսպիրտի,12ունցիա(340,2գ)5%
թնդությանգարեջրիկամ5ունցիա(141,75գ)12%թնդությանգինու:
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ԱՐՅԱՆՄԵՋԱԼԿՈՀՈԼԻՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ(BAC)
Աղյուսակարական(Ա)/իգական(Ի)սեռիանձանցհամար

Օրենքովարգելված
չափովհարբած

Վարորդական
ունակությունների
թուլացում

Միայնանվտանգ
մեքենավարման
սահմանայինարժեքը

Վիճակըմեքենան
վարելիս

Արգելվում է տրանսպորտային միջոցը վարել արյան մեջ ալկոհոլի 0,08% կամ ավելի բարձր պարունակության (ԱԱՊ) դեպքում (0,04%
առևտրայինփոխադրամիջոցիվարորդներիև0,01%մինչև 21տարեկանվարորդներիհամար):Այլգործոններ,ինչպիսիքենհոգնածությունը,
դեղամիջոցները կամ սնունդը, կարող են բացասաբար ազդել տրանսպորտային միջոցն օրենքի սահմաններում շահագործելու ձեր
կարողությանվրա:Ստորևներկայացվածաղյուսակըներկայացնումէարյանմեջալկոհոլիմակարդակները՝հիմքընդունելովօգտագործած
խմիչքի ումպերի քանակը, սեռը և մարմնի քաշը: ՀԻՇԵ՛Ք. Նույնիսկ մեկ ումպ ալկոհոլը կարող է անհնարին դարձնել անվտանգ
մեքենավարումը:

Ստացիրալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակմեքենավարելումեղադրանքև
զրկվիրվարորդականիրավունքիվկայականից:

21 տարեԿան եվ ավելի բարձր տարիքի վարորդներ. «վարում ալԿոհոլի Կամ

ԹմրանյուԹի աԶդեցուԹյան տաԿ» ծրագրեր եվ սահմանափաԿ վարորդաԿան
իրավունքի վԿայաԿաններ

«Վարում ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ» ծրագիրն ավարտելը
պարտադիրէանսթափվիճակումմեքենավարելումեջմեղադրվածբոլորանձանց
համար:
Ընդհանրապես, եթե դուք 21 տարեկանն անց եք և ընդգրկվում եք ալկոհոլի կամ
թմրանյութիազդեցությանտակմեքենավարելուորևէծրագրում,ներկայացնումեք
Կալիֆոռնիանահանգիապահովագրականվկայական(SR22/SR1P)ևվճարումեք
վկայականիսահմանափակմանևվերաթողարկմանհամարպահանջվողգումարները,
ապա DMV-ն ձեզ սահմանափակ վարորդական իրավունքի վկայական կտա,
բացառությամբայնդեպքերի,երբձերվարորդականիրավունքիվկայականըառևտրային
վարորդականիրավունքիվկայականէ:Ալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ
մեքենա վարելու համար առաջին դատավճռի դեպքում ձեզ կարող է տրամադրվել
սահմանափակվարորդականիրավունքիվկայական՝դեպիաշխատանքիվայրևհետ
երթևեկելու,աշխատանքիընթացքումօգտագործելուևդեպի«Վարումալկոհոլիկամ
թմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրիանցկացմանվայրևհետերթևեկելուհամար:
Սակայն,եթեդատարանըորոշի,որդուքվտանգկներկայացնեք«ճանապարհային
երթևեկության»կամ«հասարակականանվտանգության»համար,ապակարողէDMVինկարգադրելձեզչտրամադրելսահմանափակվարորդականիրավունքիվկայական:
Ձերդեմհարուցվածայլմեղադրանքներնույնպեսկարողենհիմքհանդիսանալ,որդուք
սահմանափակվարորդականիրավունքիվկայականչստանաք:
ծանոԹուԹյուն.Առևտրայինվարորդներըվարելուիրավունքիցզրկվումեն1տարովև
չենկարողձեռքբերելսահմանափակառևտրայինվարորդականիրավունքիվկայական՝
առանցոչառևտրայինվարորդականիրավունքիվկայականստանալու(լրացուցիչ
տեղեկություններիհամարտե՛ս«Կալիֆոռնիայիառևտրայինվարորդիձեռնարկը»
[DL650]):
Ալկոհոլիկամթմրամիջոցներիազդեցությանտակտրանսպորտայինմիջոցվարելու
համարերկրորդևդրանհաջորդողդատավճիռներիդեպքումտուգանքներնավելի
մեծ կլինեն, ներառյալ վարորդական իրավունքի վկայականի կասեցումը 2 տարով
կամզրկումըմինչև5տարով:Այնբանիցհետո,երբլրանավարորդականիրավունքի
վկայականիկասեցմանկամզրկմանսահմանվածժամկետը,ևդուքմասնակցեքկամ
ավարտեք«Վարումալկոհոլիկամթմրանյութիազդեցությանտակ»ծրագրիմիմասը,
ձեզկարողէսահմանափակվարորդականիրավունքիվկայականտրվել,որըթույլկտա
մեքենայովցանկացածտեղգնալ,եթեդուք՝
• ձերտրանսպորտայինմիջոցումտեղադրեքվառոցքիարգելափակմանսարք.
• համաձայնվեք առանց վառոցքի արգելափակման սարքի որևէ տրանսպորտային
միջոցչվարել.
• հ ամաձայնվեք ավարտել նշանակված «Վարում ալկոհոլի կամ թմրանյութի
ազդեցությանտակ»ծրագիրը.
• ներկայացնեքSR22.
• վճարեքվարորդականիրավունքիվկայականիվերաթողարկմանևսահմանափակման
համարգանձվողվճարները:

ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆԼՐԱՑՈՒՑԻՉՕՐԵՆՔՆԵՐԵՎԿԱՆՈՆՆԵՐ
ինչ չի Կարելի անել.
• Ե
 րբեքմիծխեք,երբմեքենայումանչափահասկա:Դուքկարողեքտուգանվելմինչև
$100-իչափով:
• Կենդանիներին մի հարվածեք կամ թողեք ավտոմայրուղու վրա: Այս հանցանքը
պատժվում է մինչև $1000 տուգանքով, 6 ամիս բանտարկությամբ, կամ երկուսը
միասին:
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• Մ
 իվարեքտրանսպորտայինմիջոց,երբօգտագործումեքանլարհաղորդակցության
սարք՝տեքստայինհաղորդագրություններգրելու,ուղարկելուկամկարդալուհամար:
• Մեքենավարելիսմիկրեքականջակալներկամականջախցաններերկուականջներում
միաժամանակ:
• Միվարեքմեքենան՝իրերովկամմարդկանցովայնքանծանրաբեռնված,որկորցնեք
կառավարումըկամչտեսնեքձերդիմացըկամկողքերը:
— Արգելվում է վարել որևէ տրանսպորտային միջոց, որը փոխադրում է
վտանգավոր,անապահովևանվտանգությանըսպառնալիքներկայացնողբեռ
(CVC§24002(a)):Անապահովբեռները(սանդուղքներ,դույլերևթույլամրացված
առարկաներպիկապբեռնատարներիթափքում)կարողենվտանգներկայացնել
ավտովարորդների,հատկապեսմոտոցիկլետներիհամար,երբդրանքընկնեն
երթևեկելիմասիվրա:
• Մարդատարմեքենայումկամմեքենայիվրամիտեղափոխեքորևէիր,որըդուրսէ
գալիսձախցայտապաշտպաններիեզրագծից,կամ6դյույմից(15,2սմ)ավելիէդուրս
գալիսաջցայտապաշտպաններիեզրագծից:Մեքենայիհետևիթափարգելիցավելի
քան4ֆուտ(122սմ)դուրսեկողբեռանվրապետքէամրացվածլինի12դյույմանոց
(30,48սմ)կարմիրկամնարնջագույնֆլուորեսցենտայինքառակուսիդրոշակ,իսկ
գիշերայինժամերին2կարմիրլամպվառվի:
• Որևէմեկինթույլմիտվեքերթևեկելպիկապիկամայլտիպիբեռնատարիթափքում,
եթեայնտեղնստոցներչկան,ևերթևեկողըչիօգտվումնստոցներիցուամրագոտուց:
• Միփոխադրեքկենդանիներպիկապիկամայլտիպիբեռնատարիթափքում,եթե
կենդանուանվտանգություննինչպեսհարկնէապահովվածչէ:Արդյունքումկարելի
էկանխելկենդանուանկումը,դուրսցատկումըկամմեքենայիցդուրսշպրտումը:
• Մ ի վարեք տեսամոնիտորով համալրված մեքենա, եթե մոնիտորը տեսանելի
է վարորդին և ցուցադրում է ավտոմեքենայի մասին տեղեկություններից,
աշխարհի քարտեզներից, արտաքին մեդիա նվագարկչից կամ արբանյակային
ռադիոտեղեկատվությունիցտարբերայլպատկերներ:
• Մ եքենայից մի նետեք ծխախոտ, սիգար կամ այլ բոցավառվող կամ այրվող
առարկաներ:
• Մի փակեք ձեր տեսադաշտը՝ հողմապակու, հետին կամ կողային ապակիների
վրա նշաններ կամ այլ առարկաներ կպցնելով: Հայելուց առարկաներ մի կախեք:
Հողմապակուն կամ պատուհանին սոսնձվող պիտակները և այլ առարկաներ
թույլատրվումենմիայն՝
—  7 քառակուսի դյույմ (45,16 սմ2) մակերեսով տարածքի մեջ՝ կա՛մ ուղևորի
կողմիհողմապակուստորինանկյունում,կա՛մհետևիպատուհանիստորին
անկյունում.
— 5քառակուսիդյույմ(32,26սմ2)մակերեսովտարածքիմեջ՝վարորդիկողմի
հողմապակուստորինանկյունում.
— վարորդիհետևիկողայինպատուհաններիվրա.
— 5 քառակուսի դյույմ (32,26 սմ2) մակերեսով տարածք, որը գտնվում է
ձեր հողմապակու կենտրոնական հատվածի վերևում և նախատեսված է
ճանապարհայինհարկերիհավաքագրմանէլեկտրոնայինսարքիհամար:
• Միխոչընդոտեքկամխանգարեքթաղմանթափորին:Թաղմանթափորինմասնակցող
մեքենաներն առավելություն ունեն, և եթե դուք միջամտեք, խանգարեք թաղման
արարողությանըկամխոչընդոտստեղծեքթափորիճանապարհին,ապաձեզկարող
ենտուգանել(CVC§2817):Հուղարկավորությունըղեկավարվումէճանապարհային
ոստիկանիկողմից:Թափորինմասնակցողբոլորմեքենաներիհողմապակիներիվրա
հատուկնշաններկան,ևդրանցբոլորիցոլալապտերներըմիացվածեն:
• Մի շահագործեք այնպիսի մեքենա, որն ունի տեսողական կամ էլեկտրոնային
արտադրանք կամ սարք, որը խոչընդոտում է համարանիշի ընթերցումը կամ
ճանաչումը:
• Չիկարելիորևէկերպփոփոխելհամարանիշը:
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ինչ է պետք անել.
• Դ
 ուքպետքէմիացնեքցոլալապտերներըմայրամուտից30րոպեանցևմիացված
վիճակումպահեքմինչևարևածագից30րոպեառաջ:
• Դուքպետքէդեպիձեզշարժվողմեքենայիցմինչև500ֆուտ(≈150մետր)ևձերառջևից
ընթացողմեքենայիցմինչև300ֆուտ(≈90մետր)հեռավորությանվրահեռարձակ
լույսըփոխեքմոտարձակլույսի:

ՎԱՐՉԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ
ՖինանսաԿան պատասխանատվուԹյուն
Կալիֆոռնիայի«Պարտադիրֆինանսականպատասխանատվությանմասին»օրենքը
(California Compulsory Financial Responsibility Law) պահանջում է, որ յուրաքանչյուր
վարորդևյուրաքանչյուրավտոտրանսպորտայինմիջոցիսեփականատերկրիմշտական
ֆինանսականպատասխանատվություն(քաղաքացիականպատասխանատվության
ապահովագրում):Գոյությունունիֆինանսականպատասխանատվության4ձև՝
• ա
 վ տ ո տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն  մի ջ ո ց ի  ս ե փ ա կ ա ն ա տ ի ր ո ջ  ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն
պատասխանատվությանապահովագրություն.
• DMV-իհաշվիններդրվածավանդ$35000-իչափով.
• Կ ալիֆոռնիայում գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող որևէ
ընկերությանկողմիցտրամադրվածերաշխավորագիր$35000-իչափով.
• DMV-իկողմիցտրվածինքնաապահովագրմանվկայագիր:
Մեքենավարելիսդուքպետքէմիշտունենաքֆինանսականպատասխանատվությունը
հաստատող փաստաթուղթ և այն ցույց տաք պաշտոնական անձին,
երբ նա ձեզ կանգնեցնում է ստուգման նպատակով, կամ երբ դարձել եք
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից: Այս օրենքը խախտելու
համարձեզկարողենտուգանելկամառգրավելձերմեքենան:

ապահովագրաԿան պահանջներ
Օրենքը սահմանում է, որ դուք պետք է ֆինանսական պատասխանատվություն
կրեքմեքենավարելիսձերկատարածգործողություններիևձեզպատկանողբոլոր
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար: Վարորդների մեծ մասը նախընտրում
է ունենալ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն՝ որպես
ֆինանսականպատասխանատվությունըհաստատողփաստաթուղթ:Եթեդուքդառնաք
այնպիսիմիճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից,որիհամարձեր
ապահովագրականընկերությունըչիվճարում,կամեթեդուքապահովագրվածչեք,
ապաձերվարորդականիրավունքիվկայականիգործունեությունըկկասեցվի:Եթե
վարորդիինքնությունըչիպարզվել,ապաճանապարհատրանսպորտայինպատահարի
մեջ ներգրավված տրանսպորտային միջոցի տիրոջ վարորդական իրավունքի
վկայականիգործունեությունըկկասեցվի:
Ապահովագրական վճարումների նվազագույն գումարը*, որը պետք է վճարվի
յուրաքանչյուրճանապարհատրանսպորտայինպատահարիդեպքում,կազմումէ՝
• $ 15000մեկմարդումահվանկամմարմնականվնասվածքիհամար.
• $30000մեկիցավելիմարդկանցմահվանկամվնասվածքներիհամար.
• $5000գույքինհասցվածվնասիհամար:
* Ցածր գներով ավտոմոբիլային ապահովագրեր մատչելի են Ալամեդա, Կոնտրա Կոստա, Ֆրեզնո,
Իմպերիալ,Քերն,ԼոսԱնջելես,Օրինջ,Ռիվերսայդ,Սակրամենտո,ՍանԲեռնարդինո,ՍանԴիեգո,Սան
Ֆրանցիսկո,ՍանԽոակին,ՍանՄաթեո,ՍանտաԿլարաևՍտանիսլաուսվարչականշրջաններում:
Խնդրումենքդիմելձերապահովագրականգործակալին:
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Նախքանապահովագիրգնելըզանգահարեք1-800-927-HELPհեռախոսահամարով՝
հաստատելու,որձերգործակալըկամմիջնորդըևապահովագրականընկերությունը
լիցենզավորվածենԿալիֆոռնիայիԱպահովագրությանդեպարտամենտի(California
Department of Insurance)կողմից:
ԵթեդուքհյուրեքԿալիֆոռնիայումկամվերջերսեքտեղափոխվելայստեղ,նկատի
ունեցեք,որայլնահանգներումգործողոչբոլորապահովագրականընկերություններն
ունեն Կալիֆոռնիայում գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն:
Նախքան այստեղ կսկսեք մեքենա վարել, հարցրեք ձեր ապահովագրական
ընկերությանը՝ արդյո՞ք դուք ապահովագրված եք Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած
ճանապարհատրանսպորտայինպատահարիդեպքում:ԵթեԿալիֆոռնիայումդառնաք
ճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից,ապաստորևնշվածբոլոր3
պայմաններըպետքէբավարարվեն,որպեսզիձերվարորդականիրավունքիվկայականի
գործողությունըչկասեցվի:
1. Ձերապահովագիրըպետքէայսբաժնումնշվածգումարինհավասարկամայն
գերազանցողվճարնախատեսիմարմնականվնասվածքիևգույքինհասցվածվնասի
համար:
2. Ձերապահովագրականընկերությունըպետքէլիազորագիրտրամադրի՝DMVին արտոնելով հանդես գալ որպես Կալիֆոռնիայի տարածքում իրավական
ծառայություններտրամադրողիրգործակալը:
3. ԴուքպետքէմեքենանապահովագրածլինեքնախքանԿալիֆոռնիագալը:Այն
բանիցհետո,երբտրանսպորտայինմիջոցըգրանցվիԿալիֆոռնիայում,դուքչեք
կարողնորացնելայլնահանգումստացածձերապահովագիրը:

ձեր անձնաԿան գործում գրանցված ճանապարհատրանսպորտային
պատահարները
DMV-ն պահպանում է ստորև նշված աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը
յուրաքանչյուրճանապարհատրանսպորտայինպատահարիվերաբերյալ՝
• ի
 րավապահմարմիններից,եթեզեկուցողաշխատակիցըչիհայտնում,որպատահարը
տեղիէունեցելուրիշիմեղքով.
• ձեզանիցկամճանապարհատրանսպորտայինպատահարինմասնակիցմյուսկողմից,
եթեորևէմեկինավելիքան$1000վնասէհասցվել,կամեթեորևէմեկըվնասվածքէ
ստացելկամզոհվելէ:
Նշանակությունչունի,թեովէընդհարմանմեղավորը.DMV-նպարտավորէպահելայդ
տեղեկությունները:

ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, ապահովագրուԹյունը եվ
անչափահասները

Եթեդուք18տարեկանչկաք,ձերծնողը(ծնողները)կամխնամակալը(խնամակալները)
պետքէստորագրիձերվարորդականիրավունքիվկայականիդիմումըևֆինանսական
պատասխանատվությունստանձնիձերմեքենավարմանհամար:Երբդուքդառնում
եք 18 տարեկան, ձեր ծնողի (ծնողների) կամ խնամակալի (խնամակալների)
պարտավորություննինքնաբերաբարավարտվումէ:
Եթեդարձելեքճանապարհատրանսպորտայինպատահարիմասնակից,ձերծնողը
(ծնողները)կամխնամակալը(խնամակալները)կարողէքաղաքացիականկարգով
պատասխանատվությանենթարկվելվնասներիհամար,իսկդուքկարողեքտուգանվել:
Բացառություն.Ձերծնողը(ծնողները)կամխնամակալը(խնամակալները)կարողէ
ցանկացածժամանակչեղյալհայտարարելձերվարորդականիրավունքիվկայականը,
քանիդեռդուքանչափահասեք:
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տուգանային Կտրոն
Եթեպաշտոնականանձըձեզկանգնեցնումէևպատասխանատվությանէենթարկում
երթևեկությանկանոններիխախտմանհամար,դուքփաստաթուղթեքստորագրում՝
խոստանալովներկայանալճանապարհատրանսպորտայինդատարան:Դատարանում
կարող եք ձեզ մեղավոր կամ անմեղ ճանաչել, կամ կարող եք վճարել սահմանված
տուգանքը:Տուգանքվճարելըհավասարազորէմեղքնընդունելուն:
Եթեդուքանտեսեքտուգանայինկտրոնըևչկատարեքդատարաններկայանալուձեր
խոստումը, ապա դատարան չներկայանալու փաստը կգրանցվի ձեր վարորդական
գործիմեջ:Դատարանչներկայանալումեկդեպքնանգամբավականէ,որպեսզիDMV-ն
կասեցնի ձեր վարորդական իրավունքի վկայականի գործողությունը: Կասեցումն
ավարտելու համար պետք է դատարան չներկայանալուբոլոր դեպքերը զրոյացնեք
դատարանում և վճարեք վարորդական իրավունքի վկայականի վերաթողարկման
տուրք՝$55:
2017թ.հունիսի27-իցուժիմեջմտածօրենքըդատարաններինայլևսթույլչիտալիս
տեղեկացնել DMV-ին, եթե չվճարեք տուգանքը (FTP): Տուգանքը չվճարելն այլևս չի
հանգեցնի վարորդական իրավունքի վկայականի կասեցմանը: Նոր օրենքի մասին
լրացուցիչտեղեկատվությունստանալուհամարայցելեքDMV-իկայքը՝www.dmv.ca.gov:
Ամենանգամ,երբձեզմեղավորենճանաչումերթևեկությանկանոններիխախտման
համար,դատարաննայդմասինտեղյակէպահումDMV-ին,ևայդփաստըգրանցվում
էձերվարորդականգործիմեջ:Խախտումներիհամարներկայացվածմեղադրանքների
մասին այլ նահանգներից ստացված տվյալները նույնպես գրանցվում են ձեր
վարորդականգործիմեջ:

ոստիԿանուԹյան աշխատաԿցին չենԹարԿվելը
Ավտոմեքենաշահագործողցանկացածանձ,ովմիտումնավորկերպովփախուստէ
տալիսկամփորձումէխույստալիրպարտականություններըկատարողոստիկանից,
կատարում է զանցանք, որի համար կարող է պատժվել առավելագույնը 1 տարի
բանտարկությամբ՝շրջանայինբանտում(CVC§2800.1):
Եթեանձըմեղավորէճանաչվումոստիկանիկողմիցհետապնդվելուընթացքումորևէ
մեկինծանրմարմնականվնասվածքհասցնելուհամար(CVC§2800.3(a)),ապանա
դատապարտվումէ՝
• 3 ,5կամ7տարվաբանտարկության՝նահանգայինբանտում,կամառավելագույնը1
տարվաբանտարկության՝վարչականշրջանիբանտում.
• $2000-իցոչպակաս,բայց$10000-ըչգերազանցողտուգանքի.
• և՛տուգանքի,և՛բանտարկության:
Եթեանձըմեղավորէճանաչվումոստիկանիկողմիցհետապնդվելուընթացքումորևէ
անձիսպանությանհամար,ապափախուստտվողանձըդատապարտվումէառնվազն
4-ից10տարվաբանտարկության՝նահանգայինբանտում(CVC§2800.3(b)):
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վարորդաԿան գործում նշվոՂ տուգանային միավորներ
Երթևեկությանկանոններիխախտմանհամարձեզներկայացվածմեղադրանքներըև
ձերմասնակցությամբտեղիունեցածճանապարհատրանսպորտայինպատահարների
դեպքերը պահվում են ձեր վարորդական գործի մեջ 36 ամիս կամ ավելի երկար
ժամանակով՝խախտմանտեսակիցկախված:
Անփույթվարորդներիդաստիարակմանհամակարգը(Negligent Operator Treatment System,
NOTS)հիմնվածէանփույթվարորդիմիավորներիվրաևբաղկացածէհամակարգչային
մշակմանենթարկվածնախազգուշականնամակներիևվարորդականիրավունքիդեմ
կիրառվածաճողպատժամիջոցներիշարքից:
Դուքկարողեքհամարվելանփույթվարորդ,եթեձերվարորդականգործումգրանցված
ընդհանուր«միավորներիհաշիվը»համապատասխանիստորևնշվածներիցորևէմեկին՝
• 4միավոր12ամսում.
• 6միավոր24ամսում.
• 8միավոր36ամսում:
ծանոԹուԹյուն.Միավորներիհաշիվըկարողէտարբերլինելառևտրայինվարորդների
համար: Միավորների հաշվարկի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ
ստանալուհամարտե՛ս«Կալիֆոռնիայիառևտրայինվարորդիձեռնարկը»(DL650):

դատավճիռը՝ հաճախել երԹեվեԿուԹյան Կանոնները խախտոՂների դպրոց
Երբ ոչ առևտրային վարորդը դատական պատասխանատվության է ենթարկվում
երթևեկության կանոնների 1 միավորանոց խախտման համար, դատավորը
կարող է վարորդին առաջարկել երթևեկության կանոնները խախտողների դպրոց
հաճախելու հնարավորություն՝ մեկ անգամ ցանկացած 18-ամսյա ժամկետում,
որպեսզիիրվարորդականգործիցքողարկվիխախտմանմասինգրանցումը:Դպրոցը
դասընթացիավարտմանմասինէլեկտրոնայինեղանակովզեկուցումէդատարանին.
այնուամենայնիվ,ուսանողըդպրոցիցկստանաավարտմանմասինտեղեկանք:
ծ անոԹուԹյուն . Երբ առևտրային վարորդը դատական պատասխանատվության է
ենթարկվում ոչ առևտրային փոխադրամիջոց վարելու դեպքում, վարորդը կարող
է իրավասու լինել հաճախելու երթևեկության կանոնները խախտողների դպրոց:
Լրացուցիչտեղեկություններիհամարտե՛սDMV-իկայքըwww.dmv.ca.govհասցեում:

վԿայաԿանի Կասեցում Կամ ԶրԿում
Եթե չափազանց շատ միավորներ հավաքեք անփույթ մեքենավարման համար,
DMV-նձեզ1տարովփորձնականժամկետկնշանակի(որըներառումէվարորդական
իրավունքիկասեցում6ամսով)կամչեղյալկհայտարարիձերվարորդականիրավունքը
(տե՛ս«Վարչականմիջոցներ»բաժնումընդգրկվածթեմաները,էջ108–114):Վարորդական
իրավունքի վկայականի կասեցման կամ զրկման հրամանում նշվում է դատական
կարգովգործիլսումպահանջելուձերիրավունքիմասին:
Կասեցմանկամզրկմանժամանակաշրջանիվերջումկարողեքդիմելվարորդական
իրավունքի նոր վկայական ստանալու համար և պետք է ֆինանսական
պատասխանատվությունըհաստատողփաստաթուղթներկայացնեք:
DMV-ն չեղյալ կհայտարարի ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը,
եթե դուք մեղադրվեք տրանսպորտային միջոցն անզգույշ վարելու կամ
ճանապարհատրանսպորտայինպատահարիդեպքիվայրիցփախուստիդիմելումեջ,
որիհետևանքովորևէմեկինմարմնականվնասվածքէհասցվել:
ծանոԹուԹյուն.Դատարաններըանձիվարորդականիրավունքիվկայականըկասեցնելու
լիազորությունունեն:
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տվյալների գաՂտնիուԹյուն
Ձերվարորդականգործումնշվածտեղեկություններիմեծմասըբացէհասարակության
համար: Ձեր բնակության հասցեն կարող են տեսնել միայն լիազորված
գործակալությունները: Ձեր փոստային հասցեն, եթե այն տարբեր է բնակության
հասցեից,պակասսահմանափակվածէ:
Վարորդի ֆիզիկական և հոգեկան վիճակի մասին տեղեկությունները գաղտնի են
պահվում:
ԴուքկարողեքDMV-իցանկացածտեղականգրասենյակիցստանալձերվարորդական
գործի պատճենը՝ վճարելով և անձը հաստատող վավերական փաստաթուղթ
ներկայացնելով:

բարբարոսուԹյուն եվ գրաՖիտի. բոլոր տարիքային խմբերը
Կալիֆոռնիա նահանգի օրենսդրությունը դատարաններին թույլ է տալիս մինչև 2
տարովկասեցնելբարբարոսականարարքկատարելու,ներառյալգրաֆիտիանելու
համարմեղադրվողանձիվարորդականիրավունքիվկայականը:Եթեդուքմեղադրվել
եք և վարորդական իրավունքի վկայական չունեք, դատարանը կարող է մինչև 3
տարովհետաձգելվարորդականիրավունքիվկայականիհանձնումը՝մեքենավարելու
պաշտոնականթույլտվությանամսաթվիցհաշված:

արագուԹյան մրցավաԶքեր եվ անԶգույշ վարում
Անձը,ովմեղադրվումէտրանսպորտայինմիջոցնանզգույշվարելուկամարագության
մրցավազքիմասնակցելումեջ,որիպատճառովմարմնականվնասվածքէհասցվելմեկ
այլանձի,ենթակաէ՝
• բ անտարկության.
• տուգանքի.
• և՛տուգանքի,և՛բանտարկության(CVC§23104(a)):

հրաԶենի առԿայուԹյուն
Դատարանը՝
• կ
 կասեցնի կամ չեղյալ կհայտարարի ապօրինի զենք կամ զինամթերք կրելու մեջ
մեղադրվողցանկացածանչափահասիվարորդականիրավունքը.
• պատժամիջոցներկկիրառիհրազենիկիրառմամբօրինազանցությունկատարած
անչափահասիվարորդականիրավունքինկատմամբ:

տրանսպորտային միջոցի գրանցման պահանջներ
Ստորև բերված է Կալիֆոռնիայում տրանսպորտային միջոցների գրանցմանը
ներկայացվողպահանջներիհակիրճնկարագրությունը:Մանրամասնտեղեկությունների
համարայցելեքwww.dmv.ca.gov:

Կալիֆոռնիայիտրանսպորտայինմիջոցները
ԵրբդուքնորկամօգտագործվածտրանսպորտայինմիջոցեքգնումԿալիֆոռնիայում
լիցենզավորված վաճառամիջնորդից, նա ձեզանից գանձում է տրանսպորտային
միջոցիօգտագործմանհարկիգումարը՝այնգրանցելուևսեփականությանվկայականը
ձևակերպելուհամար:ՕգտագործմանհարկըփոխանցվումէԿալիֆոռնիանահանգի
Հարկերիևտուրքերիվարչարարությանդեպարտամենտին(California Department of
Tax and Fee Administration,CDTFA):
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ՓոխանցմանևգրանցմանվճարներնուփաստաթղթերնուղարկվումենDMV-ին,ինչը
ձեզտալիսէտրանսպորտայինմիջոցըժամանակավորապեսվարելութույլտվություն:
Սովորաբար,գնմանօրվանիցհետո6-8շաբաթվաընթացքումդուք,անհրաժեշտության
դեպքում,ստանումեքտրանսպորտայինմիջոցիգրանցմանքարտը,համարանիշները,
պիտակները և Կալիֆոռնիա նահանգի Սեփականության իրավունքի վկայականը
(California Certificate of Title):
Եթե վաճառամիջնորդը մասնակցում է «Գործարար համագործակցության
ավտոմատացում»(Business Partner Automation,BPA)ծրագրին,նակամնրագրանցման
ծառայությունըմշակումէDMV-իփաստաթղթերնուհաճախորդինէտալիսգրանցման
քարտը,համարանիշներըևպիտակները:
Եթե դուք մասնավոր անձից եք տրանսպորտային միջոցը ձեռք բերում կամ գնում,
ապապարտավորեքսեփականությանիրավունքիփոխանցումըձևակերպել10օրվա
ընթացքում:DMV-իններկայացրեքհետևյալփաստաթղթերը՝
• պ
 ատշաճկերպովստորագրվածևլրացվածԿալիֆոռնիանահանգիՍեփականության
իրավունքիվկայականկամտրանսպորտայինմիջոցիանձնագրիպատճենըկամոչթղթայինձևաչափովանձնագիրըստանալուդիմումի(California Certificate of Title or
Application for Duplicate or Paperless Title,REG227)ձև.
• վկայական արտանետած գազերի թունավորության աստիճանի մասին, եթե դա
պահանջվի.
• տրանսպորտայինմիջոցիօգտագործմանհարկիվճարում,եթեպահանջվի.
• «Ավտոմեքենայիկամնավիսեփականությանիրավունքիփոխանցումևվերազիջում»
(Vehicle/Vessel Transfer and Reassignment,REG262)ձևը,եթեկիրառելիէ.
• տրանսպորտայինմիջոցիհամապատասխանվճարները:
Երբդուքվաճառումկամփոխանցումեքտրանսպորտայինմիջոց,այդմասինտեղյակ
պահեքDMV-ին5օրվաընթացքում:
Դուք կարող եք առցանց լրացնել «Տրանսպորտային միջոցի փոխանցման և
պարտավորությունից ազատման» ձևը (Notice of Transfer and Release of Liability,
REG138),ներբեռնելևուղարկելլրացրածձևըկամզանգահարելDMV-ին1-800-777-0133
հեռախոսահամարովևխնդրելայդձևնուղարկելփոստով:

Այլնահանգներիտրանսպորտայինմիջոցներ
Այլ նահանգում կամ արտերկրում գրանցված տրանսպորտային միջոցները պետք
էգրանցվենԿալիֆոռնիայումձեր՝Կալիֆոռնիայիբնակիչդառնալուցկամայնտեղ
աշխատանքի անցնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում (բնակության վերաբերյալ
տեղեկություններստանալուհամարտե՛սէջ3):
ծանոԹուԹյուն.ԵթեդուքԿալիֆոռնիայիբնակիչեքևնորտրանսպորտայինմիջոց,
բեռնատար կամ մոտոցիկլետ (ներառյալ դիզելային վառելիքով աշխատող որոշ
տրանսպորտային միջոցներ) եք ձեռք բերում մեկ այլ նահանգից, համոզվեք, որ
այն համապատասխանում է օդի աղտոտման մասին Կալիֆոռնիայում գործող
օրենսդրությանպահանջներին,այլապեսանհնարկլինիայնգրանցելայստեղ:DMV-ն
չիկարողընդունելտրանսպորտայինմիջոցըԿալիֆոռնիայումգրանցելուդիմումը,եթե
տրանսպորտայինմիջոցըչիհամապատասխանումգրանցմանպահանջներին(CHSC
§§43150-43156):
Ոչ մշտաբնակ զինծառայողները և նրանց կանայք (ամուսինները) կարող են իրենց
տրանսպորտայինմիջոցըշահագործելԿալիֆոռնիայում՝իրենցնահանգումտրված
վավերական համարանիշներով կամ մինչև իրենց վերջին ծառայության վայրը
հանդիսացողնահանգիկողմիցտրվածհամարանիշներիվավերականությանժամկետի
ավարտը:Նրանքկարողեննորացնելիրենցնահանգումտրվածհամարանիշները,
նախքան դրանց ժամկետը կավարտվի, կամ տրանսպորտային միջոցը գրանցել
Կալիֆոռնիայում:
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ԱյլնահանգումձեռքբերվածտրանսպորտայինմիջոցըԿալիֆոռնիայումգրանցելու
համարանհրաժեշտեն՝
• լ րացվածևստորագրված«Դիմումիձևսեփականությանիրավունքիկամգրանցման
համար»(Application for Title or Registration,REG343).
• տրանսպորտային միջոցի ստուգման վկայական՝ լրացված DMV-ի, իրավապահ
մարմիններիգործակալիկամավտոսիրողներիակումբիաշխատակցիկողմից.
• նահանգիսահմաններիցդուրստրվածսեփականությանիրավունքիվկայականև
(կամ)այլնահանգումվերջինանգամտրվածգրանցմանքարտ,եթեսեփականության
իրավունքիվկայականըներկայացվածչէ.
• վկայական արտանետած գազերի թունավորության աստիճանի մասին, եթե դա
պահանջվի.
• վկայականզանգվածիստուգմանմասին(միայնառևտրայինփոխադրամիջոցների
համար).
• տ րանսպորտային միջոցի գրանցման համապատասխան վճարումները և
օգտագործմանհարկը,եթեկիրառելիէ.
• լրացված Դիմում ճամփաչափի ցուցմունքների տրամադրման համար (Odometer
MileageDisclosureStatement),եթեկիրառելիէ:
Եթե տրանսպորտային միջոցը գնված է վաճառամիջնորդից, որը մասնակցում է
«Գործարարհամագործակցությանավտոմատացում»ծրագրին,ապափաստաթղթերը
կարողենDMV-ինտրամադրվելվաճառամիջնորդիկողմից:

խորհուրդներ մեքենայի առեվանգումը Կանխելու մասին
Ահաորոշխորհուրդներ,որոնքկարողենձեզօգնել,որպեսզիխուսափեքմեքենայի
առևանգմանզոհդառնալուց:
• Երբեքմիթողեք՝
— մեքենանգործողշարժիչովևառանցհսկողության,նույնիսկեթեմեկրոպեով
պետքէխանութմտնեք.
— բանալիներըվառոցքիմեջ.
— բանալիներըկողպվածավտոտնակիմեջկամբանալիներիթաքստոցում.
— թանկարժեքիրեր,օրինակ՝դրամապանակներ,դյուրակիրհամակարգիչներև
այլիրերտեսանելիտեղում,նույնիսկեթեմեքենայիդուռըփակէ:Դրանքդրսից
չերևացողտեղումդրեք.
— անձի հաստատման փաստաթղթերը, օրինակ՝ տրանսպորտային միջոցի
սեփականությանվկայականըկամվարկայինքարտը՝մեքենայիմեջ:
• Միշտ՝
— բարձրացրեք ապակիները և փակեք մեքենայի դռները, նույնիսկ եթե այն
կայանումեքձերտանդիմաց.
— մեքենանկայանեքբանուկ,լավլուսավորվածվայրերում,երբդահնարավորէ.
— մեքենայիառևանգմանմասինանմիջապեսհայտնեքտեղականիրավապահ
մարմիններին:
• Խորհուրդներ.
— Մեքենայիմեջտեղադրեքայնպիսիմեխանիկականսարք,որնարգելափակում
էղեկը,ղեկասյունըկամարգելակները:
— Մտածեքառևանգվածմեքենաներիորոնմանհամակարգկամհակահափշտակիչ
սարքձեռքբերելումասին,հատկապեսեթեձերմեքենայիմակնիշըհաճախակի
առևանգվողմեքենաներիխմբինէպատկանում:
— Երբդուքստիպվածեքձերբանալինթողնելմեքենանլվացողի,սպասարկողի
կամմեքենագործիմոտ,թողեքմիայնվառոցքիբանալին:
— Թղթիկտորիվրաարտագրեքձերհամարանիշնումեքենայիմասինտվյալները
ևդրանքմիշտպահեքձեզմոտ,այլոչթեմեքենայիմեջ:Ոստիկանությանն
անհրաժեշտկլինենայդտեղեկությունները,եթեձերմեքենանառևանգեն:
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ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻՎԿԱՅԱԿԱՆԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԱՌՑԱՆՑ«ԱՐԱԳՓԱՍՏԵՐ»ԵՎԱՅԼՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
• FFDL3
• FFDL5
• FFDL6
•
•
•
•
•
•
•

FFDL8
FFDL8A
FFDL10
FFDL14
FFDL15
FFDL16
FFDL19

•
•
•
•

FFDL22
FFDL24
FFDL25
FFDL26

• FFDL27
• FFDL28
• FFDL29
• FFDL31
• FFDL32
• FFDL33
• FFDL34
• FFDL35

• FFDL36

•
•
•
•

FFDL37
FFDL40
FFDL41
FFDL42

• FFDL43
• FFDL45

Վարորդականիրավունքիվկայականիլրացուցիչվերանայում
նշանակելուգործընթաց
Կալիֆոռնիայիվարորդականիրավունքիվկայականինկատմամբ
ներկայացվողպահանջներ(այլլեզուներ)
ԿալիֆոռնիայիԻնքնությանքարտինկատմամբներկայացվող
պահանջներ
Սոցիալականապահովությանքարտիհամար
Սոցիալականապահովությանհամարիլրացուցիչպահանջներ
Հավանականվտանգներկայացնողվարորդ
Տեսողությանչափորոշիչներ
Վարորդիգործիտեղեկություններիպահպանումը
Տրանսպորտայինմիջոցներիբախումներ
Վարորդականիրավունքիժամանակավորվկայականի
տրամադրում
Ինչպեսնախապատրաստվելմեքենավարմանքննությանը
Անձնականտվյալներիհափշտակում
Անձնականտվյալներիկեղծում
Վարորդիանվտանգությանվերաբերյալվարչականդատալսման
գործընթաց
DMV-իվերաքննությանգործընթացը
Վարորդիուշադրությունըշեղողգործոնները
Դաշնայինպահանջներվտանգավորնյութերիփոխադրման
վերաբերյալ
Վառոցքիարգելափակմանսարքեր
Երկրումօրինականներկայությանսահմանափակժամկետ
Ինչպեսընտրելվարորդականդպրոցվարորդականուսուցմանև
վարորդականվերապատրաստմանհամար(DE/DT)
Արագփաստերօրգաններիևհյուսվածքներինվիրատվության
մասին
Տրանսպորտայինմիջոցիվարումալկոհոլիկամթմրամիջոցների
ազդեցությանտակ-վարորդականիրավունքիվկայականի
անհապաղկասեցումկամզրկում. 21տարեկանևավելիբարձր
տարիքիվարորդներ
Տրանսպորտայինմիջոցիվարումալկոհոլիկամթմրամիջոցների
ազդեցությանտակ-վարորդականիրավունքիվկայականի
անհապաղկասեցում.Մինչև21տարեկանվարորդներ
Ճանապարհովայլմեքենաներիհետմիասիներթևեկելը
Շաքարախտըևմեքենավարումը
Վարորդի՝իրանկախմեքենավարումըպահպանելուուղեցույց
Հրշեջի հավաստագրման վերապատրաստման դասընթացներին
ներկայացվողպահանջներ
Դուքվետերա՞նեք:
Դեղատոմսովտրվողդեղերևմեքենավարում.որո՞նքենվտանգները:
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• FFDMV4
•
•
•
•
•

Հանրայինտեղեկատվությանտրամադրմանհայց-Տեղեկությունների
ստացումDMV-իմատյաններից
FFDMV17
Ինչպեսենհրապարակվումձերտվյալները
Անվտանգմեքենավարմանձեռնարկտարեցանձանցհամար(DL625)
Կալիֆոռնիայիծնող-անչափահասուսուցողականուղեցույց(DL603)
Մեքենավարմանլրացուցիչգնահատմանընախապատրաստվելուուղեցույց(DL956)
Մեքենավարմանքննությանչափանիշները(DL955)

Քննական հարցերի օրինակների համար այցելեք DMV-ի կայքը www.dmv.ca.gov
հասցեում:
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Այս ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվել է
Կալիֆոռնիա նահանգի Երթևեկության անվտանգության
գրասենյակի (California Office of Traffic Safety) դրամաշնորհով՝
Մայրուղիներում անվտանգ երթևեկության ազգային
վարչության միջոցով:

ՎԱՐՈՐԴՆԵՐ

ՀԵՏԻՈՏՆԵՐ

• Եղեք կանխատեսելի: Հնարավորության
• Դանդաղեցրեք ընթացքը:
դեպքում ճանապարհը հատեք հետիոտնային
• Մեքենան վարեք աչալրջորեն: Ստուգեք
անցումներում կամ խաչմերուկներում:
հետիոտների առկայությունը:
• Երբեք մի անցեք հետիոտների համար • Եղեք անվտանգ և տեսանելի: Օրվա
ընթացքում կրեք պայծառ գույներով
կանգնած ավտոմեքենայից:
հագուստ, իսկ գիշերը՝ անդրադարձնող
նյութերով հագուստ, կամ ձեռքում լապտեր
ունեցեք:
• Հաստատեք տեսողական հաղորդակցում:
Երբեք մի ենթադրեք, թե վարորդները
տեսնում են ձեզ:
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