STATE OF CALIFORNIA

®

مخطط إشارات الطريق

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES

هيئة الخدمات العامة

اإلشارات التحذيرية

اتجه لليمين

طريق متعرج

نهاية الطريقة السريع
½ ميل

السير في اتجاهين

طريق سريع مقسم

تقاطع طريق

أمامك مجموعة ممرات
ضيقة

ممر لالندماج

منطقة ممنوع التخطي

طريق زلق

مخصص للشاحنات

تقاطع سكك حديد

أمامك منطقة رضوخ

أمامك منطقة توقف

طريق ضيق

مرور المشاة

محطة أتوبيس مدارس
 400قدم

مرور الدرجات

إشارات المرور

نهاية الممر اندماج
لليسار

عبور اإلشارة المرورية
اندماج لليسار

طريق وعر

أمامك تقاطع مروري

منطقة مغمورة بالماء

كوبري ضيق

منطقة منحدرة

جانب الطريق أرض
هشة

نهاية الرصيف

أمامك إشارة

تقاطع حرف تي

منعطف حاد هدئ
السرعة

منطقة عرضه النقالب
الشاحنات هدئ السرعة

سهم االتجاه

عبور مدارس

مزلقان بدرجة %9

العالمات التنظيمية

ممنوع الدوران للخلف

ممنوع االنتظار

ممنوع االتجاه لليسار

ممنوع الدخول

طريق خطأ

رضوخ

قف

حركة مرور بطيئة
واصل االتجاه لليمين

طريق مزدوج اتجاه
لليسار

واصل االتجاه لليسار

واصل االتجاه لليمين

اتجاه لليمين فقط

ممنوع التخطي

ممنوع االنتظار في أي
وقت
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تابع العالمات التنظيمية

تقاطع سكك حديد

اضغط الزر للسير

منطقة دوران يجب
الرضوخ للمشاة

حد السرعة 50

اتجاه لليسار ورضوخ مع
اإلشارة الخضراء

ممنوع الدوران عند
اإلشارة الحمراء

أمامك حركة سير في
اتجاهين

انتظار الطوارئ فقط

حركة مرور بطيئة
استخدم حواف الطريق

ممر أيمن يجب االتجاه
لليمين

ممنوع الدوران

وسط أو االتجاه للممر
األيمن

يسار أو الدوران للخلف

فقط – ممنوع الدوران
للخلف  -وسط أو االتجاه
للممر األيسر

اتجاه واحد

مخالفة مشاركة السيارات
____دوالر بحد أدني

أمامك ممر لرحالت
مشاركة السيارات

ممر للدراجات

حافة طريق على بعد
¼ ميل

ممر أيمن يجب الخروج

رضوخ لحركة صعود
التل

إشارات تعليمات الطريق

أمامك إصالحات في
حافة الطريق

منطقة مفروشة بالحصا

الممر مغلق

أمامك طريق من ممر
واحد

ال توجد حافة طريق

أمامك طريق مغلق

أمامك إصالحات في
الطريق

منعطف

أعمال طريق في  5ميل
القادمة

استخدم المخرج التالي

المركبات بطيئة الحركة

أمامك حامل إشارة

المنحدر مغلق االثنين
 23يناير حتى الجمعة
صباحا – 5
 27يناير 6
ً
مساء

عمال

أمامك طريق مقسم على
بعد  2ميل

مسار دراجات

خروج

ممر دخول مشاركة
السيارات

شمال  12جنوب

مطار

ترولي

معسكر

مستشفى

في حالة الطوارئ اتصال
على  – 911منطقة
استراحة على بعد 1
ميل – منطقة االستراحة
التالي على بعد  23ميل

محطة شحن المركبات
الكهربائية

هاتف

معاقين

مكان انتظار وركوب

إشارات التوجيه ووسائل الترفيه
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