STATE OF CALIFORNIA

®

مجموعه عالمتهای جاده ای

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES

آژانس خدمات عمومی

عالئم اخطار

به سمت راست بپيچيد

جاده مارپيچ

½ مايل تا انتهای
آزادراه

جاده دو طرفه

بزرگراه تقسيم شده

تقلطع

جاده از راست باريک
می شود

مسير الحاقی

منطقه عبور ممنوع

جاده لغزنده

 4باندی

تقاطع با راه آهن

حق تقدم در پيش

توقف در پيش

جاده باريک می شود

عبور عابر پياده

 400فوت تا ايستگاه
اتوبوس

عبور دوچرخه

چراغ راهنمايی

پايان مسير
از چپ حرکت کنيد

پايان عبور
از چپ حرکت کنيد

مسير ناهموار

تقاطع در پيش

آب گرفتگی

پل باريک

منطقه لغزنده

شانه نرم

انتهای پياده رو

اخطار در پيش

سه راه

پيچ تند
از سرعت بکاهيد

خطر واژگونی کاميون
از سرعت بکاهيد

يک طرفه

محل عبور دانش آموزان

شيب 9%

عالئم مقرراتی

دور زدن ممنوع

پارک ممنوع

گردش به چپ ممنوع

ورود ممنوع

مسير اشتباه

حق تقدم

ايست

رانندگان آهسته
از سمت راست برانيد

دو طرفه از سمت چپ
برانيد

از سمت چپ برانيد

از سمت راست برانيد

فقط به سمت راست
بپيچيد

عبور ممنوع

پارک مطلقاً ممنوع
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عالمتهای مقرراتی (ادامه)

تقاطع راه آهن و جاده

دکمه را برای عبور
فشار دهيد

حق تقدم عابر پياده به
ترافيک در حال دور
زدن

محدوديت سرعت
50

به سمت چپ بپيچيد
حق تقدم برای سبز

گردش در چراغ قرمز
ممنوع

عبور دو طرفه در
پيش رو

فقط پارک اضطراری

ترافيک سنگين
از راه خروجی استفاده
کنيد

مسير راست بايد به
راست بپيچد

دور زدن ممنوع

فقط گردش به راست

گردش به چپ یا دور
زدن

فقط گردش به چپ
دور زدن ممنوع

یکطرفه

عالئم ساخت جاده

حداقل جريمه برای
نقض استفاده از
خودروهای عمومی
… ..دالر

مسير استفاده از اتوبوس
پيش رو

مسير دو چرخه

مسير خروجی ¼ مايل

خط راست بايد خارج
شود

حق تقدم برای عبور
سربااليی

کار بر روی شانه جاده

شن لغزنده

جاده بسته است

جاده تک خطی پيش رو

مسير انحرافی

جاده در  5مايل بعدی
در دست تعمير است

از خروجی بعدی استفاده
کنيد

وسیله نقلیه کم سرعت

عالئم راهنما و تفريحی

جاده شانه ندارد

جاده بسته است
پيش رو

کارگر نگهدارنده پرچم رمپ بسته است دوشنبه
 23ژانويه تا جمعه
کمی جلوتر
 27ژانويه  6صبح 5 -
بعد از

جاده در دست تعمير
پيش رو

کارگران

تقسيم جاده 2 ،مايل
ديگر

مسير دوچرخه

خروج

ورودی خط ویژه
خودرو

شمال
جنوب

هواپيما

تراموا

کمپينگ

بيمارستان

تماس اضطراری
منطقه9-1-1
مايل1استراحت
فاصله تا تعمیرگاه بعدی،
مایل23

ايستگاه شارژ خودروی
برقی

تلفن

افراد معلول

پارک سوار
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