
أوقف سيارتك قانونياً في المناطق المدرسية وحافظ على أطفالنا سالمين

برنامج السالمة المدرسية في مدينة باراماتا
السؤال: هل يمكنني ركن سيارتي بالقرب 

من الخطين  الوسطيين المزدوجين؟
يرجى مالحظة أنه وفقاً لقواعد الطرق 

2014 )رقم 208  القسم 6( فأنه من غير 
القانوني ركن السيارة على بعد 3 أمتار من 
خط  الوسط المركزي المزدوج أو القطاع 

التقسيمي.

السؤال: هل يمكنني التوقف على أو عبر  
ممر السيارات؟

يجب ان ال يتوقف السائق على طريق في 
وضع  يعيق  وصول المركبات أو  المشاة 

من أو إلى منحدر ممر المشاة أو طريق 
مماثل للوصول إلى ممر المشاة أو مسار 

الدراجات أو ممرها.

السؤال: هل يمكنني إيقاف السيارة بالقرب 
من تقاطع؟

تنص قواعد الطرق لعام 2014 )قانون 
170 القسم 3 ( على ما يلي: "يجب اال 

يتوقف السائق على الطريق على بعد 10 
أمتار من أقرب نقطة للطريق المتقاطع عند 

تقاطع بدون إشارات مرور..."

السؤال: هل يمكنني التوقف على مسار أو 
قطاع الطبيعة؟

يجب ان ال يتوقف السائق علي  ممر 
السيارات، أو مسار الدراجات، أو ممر  

المشاة، المسار المشترك، القطاع التقسيمي 
أو قطاع الطبيعة المتاخمة لطول الطريق 

في  المساحة المبنية.

* تبلغ العقوبة 263 دوالر أو 337 دوالر ونقاط المخالفة في منطقه 
المدرسة

أكثر من 1 متر

أكثر من 3  امتار Less than 3m Less than 3m

10m

10m
10m

العقار

قطاع الطبيعة

 رصيف

قطاع الطبيعة

الطريق

 ممر السيارات

يجب ان ال يتوقف السائق 
على:

• المسار المشترك
• القطاع التقسيمي

• ممر المشاة أو
• قطاع الطبيعة

* تبلغ العقوبة 263 دوالر أو 337 دوالر ونقاط المخالفة في 
منطقه المدرسة

* تبلغ العقوبة 263 دوالر أو 337 دوالر ونقاط المخالفة في منطقه 
المدرسة

* تبلغ العقوبة 337 دوالر ونقاط المخالفة أو 448 
دوالر ونقاط المخالفة في منطقه المدرسة

* مالحظة العقوبة خاضعة للتغيير

• 
• 

• 
• 



سالمة الطرق حول المدارس
عند السفر إلى أو من المدرسة

1. اتبع قواعد الطريق والالفتات
انها متواجدة للمساعدة في توفير بيئة أمنة. ال أحد  معفى من اتباع قواعد الطريق.

2. ال تتوقع إيقاف السيارة بالقرب من مدرستك
تكون أوقات  إنزال وأخذ  الطالب  من المدارس مزدحمة. في كثير من األحيان، 

عدم توقع ايقاف السيارة ببساطة أقرب ما يمكن إلى مدرستك سوف  يجلب لك 
الراحة من اإلجهاد الفوري  ويخفف القلق.

قم بتخّطيط إليقاف السيارة أبعد قليالً عن المدرسة والمشي إلى  غرفة الدراسة. 
استخدم هذا الوقت  للتحدث عن اليوم مع طفلك. ينصح بمسك يد طفلك حتى  عمر 

8 سنوات على األقل واالشراف عن كثب حتى سن العاشرة على األقل.

3. تعرف على قيود إيقاف السيارات حول مدرستك
اذهب إلى مدرستك خالل وقت هادئ من اليوم أو في عطلة نهاية األسبوع. 

خذ وقتك في التجول حول المدرسة وانظر إلى الفتات على الطريق الموجودة 
حول مدرستك. ُكن  على ألفة فيما يتعلق بأين أنت قادراً قانونيا  على  إيقاف 
السيارة. وهذا قد يُظهر لك أيضاً أماكن إيقاف السيارات البديلة األخرى التي 

يمكنك اختيارها خالل األوقات  الزحمة إلنزال وأخذ الطالب في مدرستك.

تذّكر:
تقع مسؤوليه سالمة الطرق على عاتق جميع مستخدمي الطرق. انتبه إلى 

زمالئك مستخدمي الطرق، خذ وقتك وال تتسرع. ال تضع اآلخرين في خطر 
من خالل أداء المنعطفات غير القانونية أو بإيقاف السيارة بشكل غير قانوني.

ذّكر طفلك عند عبور الطريق إلى أن يقوم دائماً بـ: التوقف! خطوة واحدة إلى 
الوراء من الرصيف وأنظر! باستمرار في كال االتجاهين واستمع! ألصوات 

اقتراب حركة المرور وفّكر! هل العبور آمن.
 


