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Slide #1 
Text on slide: 

 دقیقھ ای ویژه ولی/سرپرست و رانندگان نوجوان 90مشارکت و ھمکاری برای رانندگی ایمن نوجوانان جلسھ 
 "والدین نقش کلیدی دارند" 

 QRکد 
 ولی/سرپرست قبل از شروع جلسھ، این تست کوتاه  را تکمیل کند. در صورت امکان، 

]Logos for Virginia Department of Education, Virginia Department of Motor Vehicles, and 
Partners for Safe Teen Driving] 

 
PowerPoint Notes: 

 بھ جلسھ مشارکت برای ایمنی رانندگی نوجوانان خوش آمدید!   
 

 QRدر صورت امکان، والدین / سرپرستان، لطفاً با استفاده از کد  مشارکت و ارزیابی شما از این برنامھ برای ما مھم است.
در پایان جلسھ یک تست  این یک تست داوطلبانھ است. ھمچنین   موجود در اسالید، تست قبل از شروع جلسھ را تکمیل کنید.

    کوتاه ارزیابی و تست پس از اتمام جلسھ ارائھ خواھد شد.
 

بلکھ خود بھ عنوان یک فرد مھم در ایمن نگھ   --نھ تنھا کلید اتومبیل در دست شماست  -- والدین، شما اینجا ھستید زیرا 
بیشترین تأثیر را بر رفتارھای نوجوانان داشتن نوجوانان خود مھم ھستید.  تحقیقات بھ وضوح نشان می دھد کھ والدین 

 دارند.  والدین: شما باید مقررات و انتظارات شفافی در راستای ایمنی در رانندگی برای خانواده خود داشتھ باشید.    
 

بھ عنوان مربی آموزش رانندگی، ما می خواھیم با شما ھمکاری کنیم تا پایھ و اساس رفتارھای رانندگی ایمن را برای 
وجوان خود ایجاد کنیم و دانش و مھارت ھای ضروری مورد نیاز برای تصمیم گیری خوب را ارائھ دھیم.   بھ عنوان  یک  ن

پدر یا مادر ، شما ھمچنین باید یک ساختار صحیح از قوانین و پیامدھا ایجاد کنید کھ نوجوان شما را از انتخاب غلط و ناامن 
 باز دارد.    

 
 د و انتخاب صحیح بھ عھده شماست.نوجوانان: ایجاد اعتما

 
 

Slide #2 
 

Text on slide: 
 اھداف و موضوع جلسھ 

 خطرات رانندگی جوانان و مغز نوجوانان. •
 مجوز موقت و آموزش رانندگی بھ نوجوان . •
 مجوز موقت و الزامات مجوز فارغ التحصیلی •
 وسایر مالحظات:  خستگی، حواس پرتی، الکل، سرعت و انتخاب خودر •
 تعامل با مجریان قانون. •
 والدین مھم ھستند!  •
 قرارداد رانندگی والدین/نوجوانان. •

 QRکد 
 

PowerPoint Notes: 
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صحبت می   یا ویتنامی کره ای ،فارسی، پشتو، اردو  دری، والدین یا سرپرستانی کھ بھ زبان ھای اسپانیاش عربی، چینی،
  موجود در این اسالید دنبال کنید. QRکنند، می توانید این مطالب را با استفاده از کد 

 
 ویرجینیا نقش والدین را مھم می داند: 

 آموزش رانندگی بھ نوجوانان    •
 اجازه بھ نوجوان برای اخذ مجوز کارآموز  •
 ن برای رانندگی آماده و/یا بھ اندازه کافی بالغ شده اند منع امتیازات رانندگی تا زمانی کھ احساس کنند نوجوانانشا •
 اجرای قوانین صدور مجوز فارغ التحصیلی، و •
 تعلیق امتیازات رانندگی در صورتی کھ نوجوان تقبل مسئولیت نکند.  •
  

 در طول این جلسھ، بھ ھر یک از موضوعات زیر خواھیم پرداخت.
 
 

Slide 3:   Video –  والدین: نقش شما بسیار مھم است                    
Transcript of Video 

گردید و  گردید، بھ دنبال بھترین صندلی مخصوص اتومبیل میوقتی کودکان کوچک ھستند، بھ دنبال بھترین مھدکودک می -
د بخواھند فرزندانشان بھترین راننده  شود کھ می تواند رانندگی کند.  والدین بایناگھان، کودکتان بھ اندازه کافی بزرگ می

 باشند . 
 

 ھا کمک کنید بھ جای اینکھ جان خود را از دست دھند، بھ بزرگساالنی کارآمد، ایمن و شایستھ تبدیل شوند.بھ آن -
 

 علت اصلی مرگ و میر در بین نوجوانان تصادف با وسایل نقلیھ است. -
 

نندگی را درک نمی کنند.  آنھا درک می کنند. اما چالش با نوجوانان این  این تصور اشتباه است کھ نوجوانان خطرات را -
 است کھ وقتی در لحظھ حساس تصمیم گیری قرار می گیرند، ممکن است تصمیم اشتباه بگیرند. 

 
گوش والدین در پیشگیری از تصادفات نوجوانان نقش اساسی دارند.  وقتی از نوجوانان پرسیده شد کھ نظر چھ کسی را  -

 اند، اغلب می گویند بھ والدین خود گوش کرده اند.کرده
 

 رانندگی ایمن یعنی قضاوت.  -
 

- ]Flaura  [-  سالگی، قشر جلوی مغز، اصطالحاً مدیر عامل مغز، بھ طور کامل توسعھ  25ما می دانیم کھ تا سن حدود
 نیافتھ است. 

 
گیری و انواع مھارتھایی است کھ کودکان  مدیریت ریسک، تصمیم اندو بسیاری از چیزھایی (مھارتھایی) کھ توسعھ نیافتھ -

 برای اینکھ یک راننده خوب باشند بھ آنھا نیاز دارند. 
 

اولین خطر تصادف برای نوجوانان بی تجربگی است.  آنھا باید با والدین تمرین کنند تا والدین بتوانند دانش و تجربھ خود   -
 را منتقل کنند. 

 
 ن بیشتر باشد، و در شرایط مختلف تمرین رانندگی انجام شود ، بھتر است .ھر چھ ساعت تمری -

 
- ]Eliseo [-   در یک روز زمستانی، بیشتر پارکینگ ھا  خالی ھستند.  روی مھارت کنترل جوانان کار کنید.  بھ این ترتیب

 وقتی آنھا در چنین شرایطی قرار می گیرند، آمادگی دارند.
 

 ھم در نوجوانان تأثیر می گذارد.  شمراه یک بی تجربگی و شماره دو حواس پرتی است. می بینیم کھ دو چیز م -
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 حواس پرتی.  حال چھ مواردی در ایجاد حواس پرتی رایج است؟ -

 
 خوردن، آشامیدن، پیامک، ھر چیزی کھ موجب شود نگاه راننده از جاده برداشتھ شود.  -

 
کنند و من فکر می کنم والدین می توانند با تعیین قوانین در این زمینھ کمک  آنھا چالش ھای حواس پرتی را درک نمی  -

کنند.  مقرراتی را ایجاد کنید کھ نشان می دھد رانندگی امتیازی است کھ بھ دست می آورند و با نشان دادن بلوغ فکری و 
اکثر ایالت ھا وجود دارد، بھ والدین  مھارت خوب آن را بھ دست می آورند.  و گواھینامھ رانندگی، کھ قانونی است کھ در 

 اجازه می دھد تا بر اساس آن این مقررات و انتظارات را ایجاد کنند. 
 

مرحلھ اول مجوز کارآموز است کھ نوجوان با نظارت یک بزرگسال رانندگی می کند.  مرحلھ دوم زمانی است کھ یک   -
خاصی دارد مانند عدم اجازه رانندگی با سایر مسافران نوجوان  ھایتواند بھ تنھایی رانندگی کند، اما محدودیتنوجوان می

 در اتومبیل یا عدم رانندگی در شب.  و مرحلھ سوم مجوز کامل (گواھینامھ) است.
 

پیشنھاد می کنیم قبل از اینکھ نوجوانان گواھینامھ مستقل خود را کسب کنند، نوجوان و والدین در مورد امتیازات رانندگی   -
 برای مدت معینی خواھد داشت صحبت کنند. کھ نوجوان 

 
والدینی کھ مسئول ھستند، قوانین تعیین می کنند، مطمئن می شوند کھ نوجوان از آن قوانین پیروی می کند، و با فرزندان  -

 خود در این زمینھ کار می کنند، احتمال تصادف آن نوجوانان نصف می شود.
 

Slide #4 
 

Text on slide: 
 نقش والدین مھم می باشد!  

 در حالی کھ مھارت در رانندگی مھم  است، رفتارھای پرخطر  در رانندگی را کاھش نمی دھد. 
 

PowerPoint Notes: 
در حالی کھ مھارت در رانندگی از اھمیت ویژه ای برخوردار است، اما بھ تنھایی رفتارھای پرخطر در رانندگی را کاھش 

طر تصمیمات بدی ھستند کھ ارتباط چندانی با مھارت در رانندگی ندارند.   مطالعات متعدد نشان  نمی دھد.   رفتارھای پرخ
داده است کھ مشارکت والدین رفتارھای پرخطر و تصادفات رانندگی نوجوانان را کاھش می دھد.   بنابراین، امیدواریم  

ن درباره تصمیم گیری صحیح ایجاد کند و رفتار تری را با نوجوانان تادرباره آنچھ کھ امشب می آموزید گفتگوی عمیق
 رانندگی نوجوان خود را بھ دقت زیر نظر داشتھ باشید و دائماً راھنمایی کنید. 

 
Slide #5 

Text on slide: 
 موضوع اول:

 خطرات رانندگی جوانان و مغز نوجوانان.
 

PowerPoint Notes: 
 نان را مورد بحث قرار خواھیم داد.برای موضوع اول، خطرات رانندگی جوانان و مغز نوجوا

 
Slide #6 

Text on slide: 
 آیا خوب با امنیت برابر است ؟

 نگرش بزرگساالن:  رانندگی ایمن = رانندگی خوب  •
 نگرش نوجوان:  رانندگی خوب = رانندگی با مھارت اما نھ لزوما رانندگی ایمن  •
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 من یک راننده ماھر ھستم"دیدگاه نوجوان:  "رانندگی خطرناک نشان می دھد کھ  •
 

PowerPoint Notes: 
رانندگی ایمن چیست؟   آیا یک مھارت است؟   آیا تصمیم گیری خوب است؟   آیا رانندگی بدون جریمھ است؟   والدین و 

 نوجوانان تعاریف متفاوتی از رانندگی ایمن دارند.    
ا رعایت می والدین معتقدند یک راننده خوب یک راننده ایمن است.  آنھا بر این باورند کھ یک راننده ایمن فاصلھ کافی ر 

 کند، از محدودیت سرعت پیروی می کند و مانند یک بزرگسال مسئول رفتار می کند.  
 

نوجوانان معتقدند اگر مثالً بتوانند یک پیچ را با سرعت باال طی کنند و تصادف نکنند، رانندگان خوبی ھستند.  محققان بر  
لیل است کھ بخشی از مغز نوجوان کھ خطر را درک می کند، این باورند کھ این تصور متفاوت از "رانندگی ایمن" بھ این د

 بھ طور کامل توسعھ نیافتھ است.  
 
 

Slide #7 
Text on slide: 

 خطرات رانندگان نوجوان
 بی تجربگی/نابالغی  •
 ماجراجویی •
 مسافران نوجوان •
 چندین کار در یک زمان  •
 عدم استفاده از کمربند ایمنی  •
 حواس پرتی  •
 خستگی  •
 سرعت •

 
PowerPoint Notes: 

حتی نوجوانان "خوب" تصادف می کنند.  دلیلش این است کھ  -تصادفات وسایل نقلیھ ممکن است برای ھر کسی اتفاق بیفتد 
 ھمھ رانندگان بی تجربھ تجربھ ندارند و احتمال تصادف بیشتر است.    

 
 گی نوجوانان خواھیم پرداخت. در طول این جلسھ، ما با جزئیات بیشتری بھ خطرات رانند

 
Slide #8 

Text on slide: 
 خطرات رانندگان نوجوان، ادامھ 

 رانندگی در شب •
 عدم مدیریت والدین •
 الکل، ماری جوانا و سایر مواد مخدر •
 نوع اتومبیل •

 
PowerPoint Notes: 

نوجوانان چگونھ رانندگی در شب را مدیریت می کنند؟  نوجوانان در شب کمتر تجربھ رانندگی ھمراه با والدین  •
 خود دارند و ھمچنین بھ شدت دچار کم خوابی می شوند.     

نوع وسیلھ نقلیھ چگونھ بر رفتار راننده نوجوان تأثیر می گذارد؟   اگر قصد دارید بھ نوجوان خود یک اتومبیل   •
اسپرت قرمز براق بدھید، ممکن است انتخاب خوبی برای فرزندتان نباشد.   احتمال اینکھ فرزند شما با اتومبیل ون  

 خانوادگی مسابقھ دھد بسیار کمتر است.
چگونھ مغز نوجوان فقدان راھنمایی والدین را کنترل می کند؟    علم بھ طور قابل توجھی روشن است: نقش والدین  •

 ب می توانند تصادفات نوجوانان را بھ میزان قابل توجھی کاھش دھند و از یک تراژدی جلوگیری کنند.  مھم است و خو
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چگونھ یک مغز نابالغ الکل، ماری جوانا و سایر مواد مخدر را کنترل می کند؟   مغز نوجوان در درک پیامدھا و   •
 ی با دقت بھ رانندگی فکر نکنند. خطرات مشکل دارد.  متأسفانھ، نوجوانان ممکن است در زمان ناتوان

 
Slide #9 

Text on slide: 
 درست یا غلط؟

 سالگی بالغ نمی شود. 25مغز تا حدود 
 اگر معتقدید این جملھ درست است، دست خود را باال ببرید.  •

 
PowerPoint Notes: 

 لغ نمی شود.  سالگی با 25اگر معتقدید این جملھ درست است، دست خود را باال ببرید: مغز تا حدود 
 
 

Slide #10 
Text on slide: 

درست! لوب فرونتال ناحیھ ای از مغز است کھ در پشت پیشانی قرار دارد و درک پیامدھا و انگیزه ھا را کنترل می کند و 
 سالگی بالغ نمی شود. 25تا حدود 

 
PowerPoint Notes: 

درصد رشد کرده است.   بزرگترین قسمت مغز، بھ نام کورتکس ، بھ لوب ھایی   80درست است! مغز در نوجوانان حدود 
تقسیم می شود کھ از قسمت پشت بھ جلو بالغ می شوند.  آخرین بخش کھ بھم وصل می شود، لوب پیشانی است کھ مسئول 

سالگی کامل نمی   25است.  بھ طور معمول، این ترکیب فکری تا  فرآیندھای شناختی مانند استدالل، برنامھ ریزی و قضاوت
 شود.  

 
مغز یک نوجوان یک مغز فرد بالغ نیست با مایالژ کمتر.  جوانان مغز بسیار تیزی دارند، اما مطمئن نیستند کھ با آن چھ 

 کنند.   
 مغز جوانان:

 تمایل بھ دست کم گرفتن موقعیت ھای خطرناک دارد، و •
 ی و تجربیاتی را جذب می کند کھ احساسات شدید ایجاد می کند.ھیجان طلب •
گیرند، در ترافیک از البالی اتومبیل ھا حرکت می کنند، با فاصلھ  بنابراین، نوجوانان اغلب در راننگی سرعت می •

ت ھستند رانندگی  کنند، یا در حالی کھ خستھ یا مسکم از اتومبیل ھای جلویی حرکت می کنند، با تلفن ھمراه خود صحبت می
کنند.  در نتیجھ، والدین باید وارد عمل شوند و "بھ عنوان لوب پیشانی نوجوانان خود عمل کنند" زیرا مغز نوجوان بھ می

 تنھایی در تصمیم گیری در مدیریت خطر مشکل دارد.   
 
 

Slide #11 
Text on slide: 

 ) 19تا  15تصادفات نوجوانان در ویرجینیا (سنین 
 : 2021در سال 

 کشتھ  60 •
 مجروح  5,097 •

 2021حقایق تصادف ترافیکی ویرجینیا:  سازمان حمل و نقل 
 

PowerPoint Notes: 
خودروھا تصادف نمی کنند؛ افراد باعث  تصادف می شوند.  راننده، بھ ویژه راننده جوان، ھمچنان یک حلقھ ضعیف در 

تر با تجربھ رانندگی بیشتر  دھد کھ نوجوانان مسنات نشان میھای تصادفایمنی خودرو است.  جالب است بدانید کھ داده
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ھای بیشتری دارند.  میزان تصادفات بیشتر برای نوجوانان مسن تر بھ امتیازھای  بیشتر رانندگی، محدودیت ھای  تصادف
ھای مسافران کمتر و نظارت کمتر والدین نسبت داده می شود.  این میزان، انجمن عمومی را بر آن داشت تا محدودیت

 تر بازبینی کند.نوجوان را برای رانندگان نوجوانان مسن
 
 

Slide #12 
Text on slide: 

 چھ چیزی باعث تصادف نوجوانان می شود؟ 
 کھ باعث تصادف در بین رانندگان نوجوان می شود. نیستشواھد نشان می دھد کھ مھارت کم در رانندگی  •
 بی تجربگی و نگرش است.  •

 
PowerPoint Notes: 

بیشتر تصادفات نوجوانان ناشی از فقدان تجربھ و نگرش است، نھ مھارت کم  در رانندگی.  و نوجوانانی کھ بیشتر ریسک  
ه می کنند.  بھ گفتھ مرکز کنترل امراض ، نوجوانان  می کنند بدون توجھ بھ مھارت در رانندگی خود را برای تصادف آماد

نسبت بھ رانندگان مسن تر احتمال دارد موقعیت ھای خطرناک را دست کم بگیرند یا قادر بھ  تشخیص آن باشند. آنھا  
ھ ھمچنین نسبت بھ بزرگساالن بیشتر احتمال دارد کھ در تصمیم گیری ھای مھم مرتکب اشتباه شوند کھ می تواند منجر ب

 تصادفات جدی شود.   
 

نگرش ھای مثبت و منفی در طول زمان تکامل می یابند.   آنھا را می توان از طریق تجربھ و متقاعد سازی تغییر داد و  
 والدین بیشترین تأثیر را بر نگرش نوجوانان خود دارند.    

 
 

Slide #13  VIDEO 
Text on slide: 

 از دست دادن فرزند 
 

PowerPoint Notes: 
 ما نمی خواھیم این اتفاق برای ھیچ کودکی در این جلسھ بیفتد.  بھ ھمین دلیل است کھ ما امروز اینجا ھستیم.   

 
Video:  از دست دادن فرزند 

Transcript of Video: 
دانش آموز خوبی    Brandyاو مردم را خیلی دوست داشت.  او بھ راحتی با ھمھ دوست می شد و دوستان زیادی داشت.   -

بود، او عاشق آموختن بود.  او واقعا مشتاق بود کھ بھ دانشگاه برود.  و ھرگز فراموش نمی کنم زمانی کھ او منتظر جواب  
پذیرش دانشگاه بود برای اینکھ ببیند آیا برای دانشگاه جیمز مدیسون پذیرفتھ شده است یا نھ . آن روز بھ صندوق پست رفت  

رب وارد شد و ھمانطور کھ یک پاکت نامھ را باز می کرد، و نگاه می کرد،  آن را خواند، گفت: "بلھ،  و برگشت. از آن د
بلھ، بلھ!". و من ھنوز می توانم او را آنجا ببینم، او فقط، گفت "بلھ، بلھ، بلھ ! "  یک روز ژانویھ زیبا بود.  آسمان بسیار  

 ت داشتنی بود. زیبا و آبی بود و خورشید می درخشید و یک روز دوس
 

در مدرسھ بماند.  او آنجا نشست و یک کاسھ سریال خورد و قبل از رفتن سھ بار لباس   11آن روز او مجبور نبود تا ساعت 
نشست، اگر قصد رانندگی داشت یا سوار بود،  عوض کرد.  وقتی سوار تراک شد، کمربندش را بست.  وقتی در اتومبیل می

 ست.  بھمیشھ کمربند ایمنی را می
 

تصادف بد رخ  130و بھ ھر حال، آن روز صبح رادیو اخبار پلیس روشن بود و من فقط در ذھنم شنیدم کھ گفت در مسیر 
داده است.  من بھ آنجا رفتم  و می توانستم آتش نشانی را ببینم، می دانید! ترافیک کنترل می شد. من سپر را دیدم.  برچسب 

انستم تراک او بود. زدم کنار جاده و از مامور آتش نشان پرسیدم: "دختر کوچولویی کھ  روی سپر اتومبیل را دیدم. و می د
آن تراک را می راند"، ادامھ دادم "بد جور آسیب دیده است؟"  پرسید " آیا با او خویشاوندی؟ "  گفتم بلھ من مادرش ھستم.   
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ر، در کنارم ایستاده بودند و من گفتم: "دختر  و در آن زمان، دو مامور امداد، یکی از یک طرف من و یکی از طرف دیگ 
کوچولو کھ آن تراک را می راند"، ادامھ دادند"آیا او بدجور آسیب دیده است؟"  و زن گفت: بلھ خانم.  گفتم: مگر مرده است؟   

 گفت: بلھ خانم."
 
 

Slide #14 
Text on slide: 

 از تراژدی جلوگیری کنید.بھ دلیل یک تراژدی تغییر نکنید.   تغییر ایجاد کنید تا 
 

PowerPoint Notes: 
فعال باشید!  ما نباید بھ دلیل یک فاجعھ تغییر کنیم.  والدین باید اقدامات پیشگیرانھ انجام دھند کھ از وقوع یک فاجعھ  

 جلوگیری کند.   
 
 

Slide #15 
Text on slide: 

 چھ کسی مسئول کنترل است؟
کھ والدینی داشتند کھ مسئولیت پذیر، مفید ، و حمایت   -رانندگان جوان نشان داد نوجوانانی یک نظرسنجی ملی درمورد 

احتمال تصادف نوجوان   -کننده بودند ومقررات خاصی را تنظیم کردند و بر آن قوانین نظارت می کردند (والدین مسئول)  
 بھ نصف می رسید و ایمن ترین سوابق رانندگی را داشتند. 

 ودکان در فیالدلفیابیمارستان ک
 

PowerPoint Notes: 
والدین: برای ایمن نگھ داشتن نوجوان خود، باید فعال باشید و بھ او بگویید کھ کنترل را در دست دارید!  زندگی آنھا بھ آن 

 بستگی دارد.    
و از طریق اقدامات و آید و نوجوانان، اگر قبالً تجربھ نکرده اید خواھید آموخت کھ اعتماد چیزی است کھ بھ دست می

 توان آن را حفظ کرد.ھای مسئوالنھ میتصمیم
 
 

Slide #16 
Text on slide: 

 والدین بیشترین تأثیر را بر نوجوانان دارند 
 

PowerPoint Notes: 
نشان می دھد کھ والدین با مسئولیت پذیری   SADDو  Liberty Mutualشما چھ نوع الگویی ھستید؟   یک تحقیقات توسط 

قبال رانندگی ناامن مانند پیامک در حین رانندگی، الگوی ضعیفی برای نوجوانان می باشند و بھ ھشدارھای نوجوانان  در
درصد از نوجوانان می گویند کھ والدینشان بھ این رفتارھای ناامن ادامھ می دھند حتی پس از  41خود گوش نمی دھند.  

درصد از نوجوانان می گویند والدین آنھا رفتار ناامن را   28کار بردارند و  اینکھ نوجوانان از آنھا می خواھند دست از این
 توجیھ می کنند. 

  
آموز شما در حال تماشا و  اگر تصمیم می گیرید با سرعت رانندگی کنید و یا با تلفن صحبت کنید، بھ یاد داشتھ باشید کھ دانش

ا توجیھ نمی کند.  انتخاب والدین بھ دیدگاه کودکان در مورد  یادگیری است.   "یک راننده باتجربھ" بودن عادت ھای بد ر
 رفتارھای قابل قبول و غیرقابل قبول کمک می کند. 

  
ما ھمچنین از تحقیقات در مورد مصرف مشروبات الکلی و رانندگی زیر سن قانونی پی می بریم کھ آن دستھ از والدینی کھ  

را در جوانان  DUI( رانندگی در حال مستی) از خود نشان می دھند ممکن است رانندگی در حل مستی و  DUIرفتار 
پیامدھای منفی مربوط بھ نوشیدن مشروبات الکلی از جملھ انتقال جوانان  انگاری والدین بھ طور مداوم با ترویج دھند.   سھل

 بھ دانشگاه یا دوره بزرگسالی مرتبط است. 
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 والدین باید ھمیشھ خود یک الگو در رانندگی ایمن باشند زیرا نوجوانان از بزرگساالن یاد می گیرند.  

 
 

Slide #17 
Text on slide: 

 موضوع دوم:
 آموز و آموزش رانندگی بھ نوجوانمجوز دانش 

 
PowerPoint Notes: 

 اجازه دھید اکنون در مورد اخذ مجوز تمرین رانندگی بھ نوجوان خود صحبت کنیم. 
 
 

Slide #18 
Text on slide: 

 اخذ مجوز تمرین رانندگی 
 اجازه والدین  •
 ماه سن  6سال و  15حداقل  •
 وضعیت قانونی  ارائھ مدرک اثبات محل سکونت ، شماره ملی و •
 قبولی در تست آیین نامھ و دانش عمومی •

 
PowerPoint Notes: 

برای اینکھ یک نوجوان بتواند مجوز دانش آموز در ویرجینیا را دریافت کند، نوجوان باید: اجازه والدین را داشتھ باشد؛  
اده دھد بھ این معنی کھ شھروند ایاالت  ماه سن؛ مدارک ھویت ، اثبات اقامت و وضعیت قانونی ار 6سال و  15داشتن حداقل 

 متحده باشد یا از نظر قانونی در ایاالت متحده مجاز باشد؛ و در تست آیین نامھ رانندگی قبول شود. 
 
 DMV  فقط با تعیین وقت قبلی در روزھای دوشنبھ، چھارشنبھ و جمعھ خدمات ارائھ می دھد. و خدمات افراد بدون وقت

 شنبھ، پنجشنبھ و شنبھ ارائھ خواھد شد.  قبلی فقط در روزھای سھ
 
 ساعات کاری بستھ بھ ھر یک از دفاتر متفاوت است.  

در طول مرحلھ مجوز تمرین رانندگی نباید نام فرزند خود را بھ بیمھ رانندگی خانوادگی اضافھ کنید، اگرچھ خوب است کھ با  
 شرکت بیمھ خود چک کنید. 

 
 

Slide #19 
Text on slide: 

 آماده ھستید؟  DMVآیا برای تست مجوز 
شرکت کنید،  www.dmvnow.comاگر کتابچھ راھنمای رانندگی را مطالعھ کنید و در تست تمرینی آنالین در  •

 آماده خواھید بود.   
ساعتھ را   8بار در تست مجوز رد شدید، باید یک دوره دیگر یا یک دوره اصالحی  3اگر بعد از اتمام کالس  •

 ید تا برای بار چھارم در تست مجوز شرکت کنید. بگذران
 

PowerPoint Notes: 
٪ از نوجوانانی کھ در تست مجوز کارآموز شرکت می کنند، در اولین بار موفق نمی شوند.  اگر نوجوان 50متأسفانھ، تقریباً 

اند در تست مجوز کار آموز  شما سھ بار در تست مجوز کارآموز رد شود، و برای سومین بار، رد شد ، قبل از اینکھ بتو
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قرار دھد کھ نشان دھد کالس آموزش رانندگی را گذرانده  DMVبرای بار چھارم شرکت کند باید مدرکی را در اختیار 
 ساعتھ شرکت کرده است.    8است یا در یک تست 

نوجوانان باید تشویق شوند تا قبل از تکمیل کالس آموزش رانندگی ، در تست مجوز کارآموز شرکت کنند.   اگر نوجوان 
رانندگی را تکمیل کند نوجوان شما می تواند برای بار  شما بعد از سھ بار رد شدن در تست مجوز کارآموز، کالس تعلیم

 چھارم در تست مجوز شرکت کند.  امیدواریم نوجوان شما در اولین تالش موفق شود! 
 
 

Slide #20 
Text on slide: 

 تمرین! تمرین! تمرین! 
سالھ یا بزرگتر است   18 مجوز کارآموز بھ نوجوان اجازه می دھد تا با یک راننده دارای گواھینامھ در خانواده کھ •

 سال با باال ، تمرین رانندگی کند.  21یا با ھر راننده دارای گواھینامھ  
ساعتھ والدین/نوجوان استفاده کنند تا بھ نوجوان خود در محیط و خیابانھای کم   45والدین باید از راھنمای رانندگی  •

 خطر و پرخطر رانندگی آموزش دھند.
 

PowerPoint Notes: 
 نوجوان شما مجوز کارآموز خود را دریافت کرده است و آماده است کھ پشت فرمان بنشیند.    والدین:   آماده اید؟   و حاال

ساعت از این ساعات بعد از غروب  15ساعت تمرین رانندگی کرده است کھ  45شما باید گواھی دھید کھ فرزندتان حداقل 
ھ خود را دریافت کند.  تمرین رانندگی باید برای برآوردن الزامات قانون آفتاب بوده است تا نوجوان شما بتواند گواھینام

رانندگی بیش از مجموع زمان در نظر گرفتھ شود. تمرین رانندگی باید شامل جلسات تمرینی مفید و برنامھ ریزی شده باشد  
رانندگی جدید سازگار نمی شوند.    و شامل تمام مھارت ھا و محیط ھای مختلف رانندگی باشد.  نوجوانان بھ راحتی با شرایط

ساعتھ را دنبال کند تا راننده جدید بیاموزد با خیال   45آنھا بھ یک مربی (پدر یا مادر) نیاز دارند کھ دروس کتابچھ راھنمای 
 راحت در مناطق ناآشنا رانندگی کند و رانندگی را بھ درستی تمرین کند و مھارت بدست آورد. 

 
 

Slide #21 
Text on slide: 
 ساعتھ والدین/نوجوانان 45راھنمای رانندگی 

 
PowerPoint Notes: 

آموزان خود را بھ تدریج و با خیال راحت در اند، اما باید بدانند چگونھ دانشاکثر والدین برای آموزش رانندگی آموزش ندیده
ھا را بیاموزند و خطاھای رانندگی را شناسایی و اصالح کنند.   ھای رانندگی قرار دھند تا مھارتمعرض انواع موقعیت

وجوان دروس پیشنھادی را بھ صورت پیوستھ و پشت سر ھم ، اھداف آموزش موثر ،  ن-ساعتھ والدین 45راھنمای رانندگی 
و استراتژی ھا و نکات مربیگری را ارائھ می دھد.  این دروس از محیط ھای رانندگی کم خطر بھ محیط ھای پر خطر پیش  

ھا و سپس رانندگی در شھر.    هھای حومھ، بزرگراھای محلی، ترافیک سبک، بزرگراهمی رود. از پارکینگ گرفتھ تا جاده
ریزی و اغلب با فرزند خود تمرین کنند و  توانند برای دروس رانندگی برنامھبا استفاده از راھنمای رانندگی ، والدین می

ماه  تمرین کند.  والدین باید گزارش رانندگی  9ساعت تمرین در طول  45امیدواریم  نوجوان شما با مجوز کارآموز بیش از 
ر پایان ھر جلسھ تمرین تکمیل کنند.  اجازه دھید مواردی را مرور کنیم کھ بھ شما در تعلیم رانندگی بھ نوجوان تان را د

 کمک می کند.     
  

 
Slide #22 

Text on slide: 
 نکات مربوط بھ والدین برای جلسات تمرینی با راھنمایی پشت فرمان

 ا فرزند" است. لذت ببرید!  این یک فرصت عالی برای "پیوند ب •
 روی رانندگی تمرکز کنید و مسائل خانوادگی را در خانھ حل و فصل کنید. •
 در پارکینگ، فرمان اتومبیل را با دست چپ از روی صندلی سرنشین ھدایت کنید.  •
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PowerPoint Notes: 

الی برای "پیوند با فرزند" است. ابتدا برای این برنامھ ریزی کنید کھ زمان لذت بخشی با ھم داشتھ باشید.  این یک فرصت ع
 روی رانندگی تمرکز کنید و مسائل خانوادگی را در خانھ  حل و فصل کنید. 

 
منتظر نشوید تا زمانی کھ شرایط اضطراری پیش بیاید نحوه کنترل وسیلھ نقلیھ را از روی صندلی سرنشین یاد بدھید.  در 

دارد، کنترل فرمان را با دست چپ در حالیکھ خود روی صندلی  پارکینگ با نوجوان خود کھ روی صندلی راننده قرار 
 سرنشین قرار دارید تمرین کنید. 

 
 

Slide #23 
Text on slide: 

 نکاتی برای کنترل وسیلھ نقلیھ از روی صندلی سرنشین
 تمرین کنید.با فشار دکمھ ترمز دستی، توقف خودرو را  -ھا ترمز دستی دارد اگر وسیلھ نقلیھ شما بین صندلی  •
  Neutral(حرکت) بھ  Driveتغییر دنده از   -اگر دانش آموز شما وحشت می کند و شتاب زیادی می گیرد  •

 (خالص) را تمرین کنید. 
 

PowerPoint Notes: 
ھا ترمز ھمچنین می توانید سرعت خودرو را از روی صندلی سرنشین کنترل کنید.   اگر اتومبیلی دارید کھ بین صندلی

 دارد، توقف ماشین را با فشار دادن دکمھ و باال بردن ترمز دستی تمرین کنید. دستی 
 Neutral(حرکت) بھ  Driveاگر دانش آموز شما وحشت می کند و شتاب زیادی می گیرد، تغییر دنده را از  •

 (خالص) از سمت سرنشین تمرین کنید. 
 
 

Slide #24 
Text on slide: 

 والدیننکات مربیگری برای 
 آینھ ھای بغل و/  آینھ عقب را تنظیم کنید. •
 دستورالعمل ھا را ساده و مختصر نگھ دارید. •
 ھمیشھ صبور، آرام و ھوشیار باشید. •
 مکرراً کلمات مثبت بکار ببرید. •
 دقیق و فوری نظر بدھید.  •

 
PowerPoint Notes: 

 ب، ترافیک پشت خودرو را کنترل کنید. والدین: باید با تنظیم آینھ بغل یا استفاده از آینھ عق
 آینھ ھا و فضای کناره ھا و جلوی وسیلھ نقلیھ را قبل از حرکت بررسی کنید. 

دستورالعمل ھا را ساده و مختصر نگھ دارید. ابتدا جھت را مشخص کنید و سپس اقدامی را کھ باید انجام شود بیان کنید، بھ 
راست ."    در حالی کھ نوجوان شما در حال انجام یک حرکت است، بازخورد  عنوان مثال، "در تقاطع بعدی، بپیچ بھ سمت

شما باید دقیق و فوری باشد.  اگر اشتباھی مرتکب شد، این حرکت را گام بھ گام برای نوجوان خود تکرار کنید و سپس بدون 
تی چرخش بھ راست را توضیح دھید؟    ھیچ کمکی امکان تمرین بیشتر برای فرزندتان فراھم کنید.   آیا می توانید عنصر حیا

 ساعتھ والدین/نوجوانان مرور کنید.  45اگر نھ، می توانید این عناصر حیاتی را در راھنمای 
 
 

Slide #25 
Text on slide: 

 ادامھ نکات مربیگری 
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اند و چیزھایی  رانندگی با توضیح را تشویق کنید،  از دانش آموز خود بخواھید عالئم رانندگی را با صدای بلند بخو •
 را کھ ممکن است بر مسیر شما تأثیر بگذارد توضیح دھد.

 عالمتی کھ بزودی ظاھر می شود بھ چھ معناست؟   •
 تاکید کنید کھ چراغ سبز بھ معنای دقت در تقاطع قبل از حرکت است. •
سخت و غیره بحث  ھای مدرسھ متوقف شده، آمادگی برای گردش بھ چپ درباره وسایل نقلیھ اضطراری، اتوبوس •

 کنید. 
 

PowerPoint Notes: 
از قبل با نوجوان خود در مورد نحوه برقراری ارتباط در جلسات تمرین صحبت کنید.  رانندگی با توضیح را تشویق کنید!   

نوجوان خود  این با ارزش ترین ابزاری است کھ برای بررسی نحوه یادگیری نوجوانتان از رانندگی در اختیار دارید.  از 
بخواھید "عالمت ھا را با صدای بلند بخواند" و ھر چیزی را کھ ممکن است بر مسیر شما تأثیر بگذارد توصیف کند.  بھ  

عنوان مثال، وقتی نوجوان شما سرعت خود را تغییر می دھد، ممکن است بگوید:  "چراغ قرمز، آینھ را نگاه می کنم، پا را 
بھ ترمز می کنم."  شما باید از فرزندتان این عبارات را "آینھ چک شد و سرعت پایین   از روی گاز بر می دارم و شروع

 می آید" زیاد بشنوید! 
 

تاکید کنید کھ چراغ سبز بھ معنای چک کردن تقاطع قبل از حرکت است و مواظب رانندگانی باید باشد کھ چراغ قرمز رد 
 می کنند. 

  
وسیلھ نقلیھ اضطراری بھ او نزدیک می شود وحشت نکند و روی پیدا کردن یک نطقھ نوجوان خود را تشویق کنید کھ وقتی 

امن برای کنار زدن اتومبیل تمرکز کند.  در مورد قوانین سبقت از اتوبوس مدرسھ متوقف شده با چراغ ھای چشمک زن 
 بحث کنید. 

 
ریزی کند.  بھ آنھا بیاموزید کھ بھ الستیک   نوجوان خود را تشویق کنید تا برای جلوگیری از گردش بھ چپ سخت ،  برنامھ

ھای اتومبیل در تماس با جاده نگاه کنند، نھ بھ بدنھ اتومبیل، و فاصلھ اتومبیل ھا، و سرعت وسیلھ نقلیھ در حال نزدیک شدن  
 بھ اتومبیل جلویی را محاسبھ کنند.  

 
د، بنابراین قبل از شروع بھ درس بعدی، برای ساعتھ در ھر درس مطالب زیادی برای یادگیری وجود دار 45در راھنمای 

اطمینان از مھارت کافی در ھر سطح برای نوجوان خود زمان کافی بگذارید.  در صورت امکان، سعی کنید رانندگی در 
 شب را در ھر بخش آموزش ادغام کنید. 

 
 

Slide #26 
Text on slide: 

 غلطدرست یا  -  VAقوانین کمربند ایمنی در 
 ھ روی صندلی جلو نشستھ باید کمربند ایمنی ببندد.ھر کسی ک •

o .اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید 
 

PowerPoint Notes: 
با نوجوان خود در مورد کارھایی کھ باید قبل از روشن کردن اتومبیل انجام دھند صحبت کنید.   بگذارید با کمربند ایمنی و  

 شروع کنیم.   یک آزمایش سریع
 

اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید.  ھر کسی کھ روی صندلی جلو نشستھ باید کمربند ایمنی  
 ببندد.  

 
 

Slide #27 
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Text on slide: 
 درست! •
 ھر کسی کھ روی صندلی جلو نشستھ باید کمربند ایمنی ببندد.  •
 سال بدون در نظر گرفتن صندلی کھ نشستھ اند باید کمربند ایمنی را ببندند.  18ھمھ افراد زیر  •

 1094-46.2 §قانون ویرجینیا 
 

PowerPoint Notes: 
درست است!   قانون ویرجینیا الزام می دارد ھمھ افرادی کھ در صندلی جلو قرار می گیرند کمربند ایمنی ببندند و افراد 

سال باید بدون توجھ بھ صندلی کھ در وسیلھ نقلیھ نشستھ اند از کمربند ایمنی استفاده کنند.  بستن کمربند ایمنی   18کمتر از 
 جلوگیری از صدمات و مرگ ناشی از تصادفات رانندگی است! ساده ترین و موثرترین راه برای 

 
 

Slide #28 
Text on slide: 

 استفاده از کمربند ایمنی نوجوانان
 رانندگان و مسافران نوجوان کمتر از ھر گروه سنی دیگر از کمربند ایمنی استفاده می کنند.  •
در صورت تصادف از برخورد آنھا با اشیاء و مسافران کمربند ایمنی نوجوانان را در اتومبیل ایمن نگھ می دارد و  •

 داخل خودرو جلوگیری می کند.
 سازمان وسایل نقلیھ ویرجینیا 

 
PowerPoint Notes: 

متاسفانھ رانندگان نوجوان و مسافران نوجوان کمتر از ھر گروه سنی دیگر از کمربند ایمنی استفاده می کنند.  کمربندھای 
حفوظ نگھ می دارند و در صورت تصادف از برخورد با اجسام و سرنشینان داخل خودرو ایمنی شما را در خودرو م

جلوگیری می کنند.  والدین ھمیشھ باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.  بستن کمربند یک راه بی دردسر برای جلوگیری از 
 را در تصادف بھ نصف کاھش دھد.    تواند خطر مرگ یا آسیب جدی نوجوان شماصدمات و مرگ است.  این کار ساده می

 
 

Slide#29 
Text on slide: 

 میزان استفاده از کمربند ایمنی نوجوانان
 سالھ کھ در تصادفات کشتھ شدند از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند. 17تا  15درصد از افراد  56 •
 سالھ کھ در تصادفات کشتھ شدند از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند  19تا  18درصد از افراد  69 •

 2021حقایق تصادف سازمان وسایل نقلیھ ویرجینیا 
 

PowerPoint Notes: 
 والدین نقش مھمی در بستن کمربند ایمنی فرزندانشان دارند.

 
ن کمربند ایمنی را آموزش دھند، بلکھ باید با جدیت قانون کمربند ایمنی خانواده  والدین نھ تنھا خود بھ عنوان الگو باید بست   

 را نیز اجرا کنند و عدم استفاده از آن را غیر قابل قبول قرار دھند. 
بستن کمربند ایمنی برای مدت کوتاھی بھ یک عادت تبدیل شده است و بستن کمر بند ایمنی یک عادت فوق العاده خوب 

 است!
 

 ازه می دھید یک "فیل" بدون کمربند ایمنی در صندلی عقب شما بنشیند؟آیا اج
 
 

Slide #30 - VIDEO   
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Text on slide: 
 مسافران بدون کمربند "فیل" در صندلی عقب ھستند

Video: مسافران بدون کمربند "فیل" در صندلی عقب ھستند 
 

Transcript of video: 
در ساعت، یک مسافر بزرگسال در صندلی عقب بدون کمربند ایمنی با نیروی سھ  مایل  30[راوی] در تصادف با سرعت  -

و نیم تن بھ جلو پرتاب می شود، این وزن یک فیل است کھ مستقیماً راننده تحمل می کند.  تا زمانی کھ کمربند ایمنی خود را 
 نبندید، ھرگز در صندلی پشت در امنیت نیستید.  ھرگز فراموش نکنید.

 
Slide #31 

Text on slide: 
 ) BGEنقطھ کور ( -تنظیم آینھ برای حذف نور

• BGE .نقاط کور اطراف اتومبیل و نور خیره کننده چراغ ھای جلوی وسایل نقلیھ پشتی شما را کاھش می دھد 
 درجھ بھ بیرون بھ شما امکان می دھد خطوط کنار وسیلھ نقلیھ خود را ببینید.  15تنظیم آینھ بغل تقریباً  •
 مئن شوید کھ دانش آموز بھ شما نشان دھد کھ چگونھ نقاط کور را کاھش می دھد!مط •

 
PowerPoint Notes: 

نکتھ دیگری کھ باید قبل از روشن کردن خودرو با نوجوان خود مرور کنید، تنظیم آینھ است.   تنظیم آینھ حذف نور نقطھ  
نقاط کور اطراف خودرو و تابش   BGEشناختھ می شود) اکنون توصیھ می شود.  تنظیم آینھ  BGEکور (ھمچنین بھ عنوان 

استفاده می کنید، قسمت   BGEش می دھد.   ھنگامی کھ از تنظیم آینھ نور چراغ ھای جلوی خودروھای پشت سرتان را کاھ
بیشتری از خط را در کنار خودروی خود خواھید دید نھ اصراف خودروی خود.  این بھ شما امکان می دھد وسایل نقلیھ را 

 در خطوط مجاور نظارت کنید.  
 
 

Slide #32 -   VIDEO    :  تنظیم آینھ 
Text on slide: –  : آینھ صحیحتنظیم ویدئو 

PowerPoint Notes: 
استفاده می کنید، آیا ھنوز باید "با سر" عقب را چک کنید؟   بلھ، شما باید سریع از روی شانھ خود  BGEاگر از تنظیم آینھ 

 نواحی خارج از دید خود را بررسی کنید. 
Transcript of video: 

دانید کھ باید قبل از جھش، نگاه کنید.  خب در مورد رانندگی ھم ھمینطور است.  شما باید   شما این ضرب المثل را می -
بتوانید ببینید بھ جایی کھ می خواھید بروید با خیال راحت بھ مقصد برسید.  امروز قصد دارم روش صحیح تنظیم آینھ ھای 

ان است، شما آینھ خود را طوری تنظیم کنید کھ بتوانید عقب و بغل را بھ شما نشان دھم.  بھ نظر می رسد بھ اندازه کافی آس
پشت سر خود را ببینید، و ھمھ چیز کامال دیده می شود، اما من می خواھم تکنیکی را بھ شما نشان دھم تا بتوانید بھ نقاط  

 کوری کھ در عقب و در کنار اتومبیل شما وجود دارد را ببینید.  
 

اننده این است کھ سر خود را تا انتھا خم کنید تا تقریباً شیشھ را بھ این صورت لمس خب ، طریقھ درست تنظیم آینھ سمت ر
کنید.  سپس آینھ خود را تنظیم کنید تا جایی کھ درست فراتر از اتومبیل خود را ببینید.  فقط آن تکھ کوچک؟  بلھ، شما نباید  

ین بھ شما این امکان را می دھد کھ فراتر از نقطھ کور سمت  آن را ببینید.  شما می خواھید تا فراتر از آن را تنظیم کنید.  ا
 راننده را ببینید.   شما نیازی بھ دیدن اتومبیل خود ندارید، اما باید خط کناری و اتومبیلی کھ در آن است را ببینید.  

 
دوباره آینھ خود را طوری توانید بھ سمت مرکز اتومبیل خم شوید و  خواھید تا جایی کھ میحاال برای آینھ بغل سرنشین، می

دھد کھ نقطھ کور را با دید سھ چھارم  تنظیم کنید کھ درست طرف دیگر اتومبیل خود را ببینید.  این بھ شما این امکان را می
 سمت سرنشین ببینید.   

 
رای این یکی، حاال برای آینھ عقب، این ساده است.  اکثر مردم این کار را انجام می دھند، درست است؟  بدیھی است کھ ب

فقط می خواھید آینھ را طوری تنظیم کنید کھ بتوانید درست پشت سر خود را ببینید.  در نظر بگیرید در آن ماشین آنجا ھستید 
و می خواھید در این خط باشید.  شما چکار می کنید؟  شما آینھ بغل خود را چک می کنید، اگر اتومبیلی آنجا نمی بینید، می  
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اگھان، بایک اتومبیل برخورد می کنید.  حاال اگر آینھ شما بھ درستی تنظیم شده بود، این ھمان چیزی است روید آنجا، اما ن
کھ می دیدید.  برای تنظیم درست آینھ ھا لحظھ ای وقت بگذارید.  آینھ ای کھ بھ خوبی تنظیم شده می تواند جان شما را نجات  

 دھد.  
 

ھایتان را تنظیم کنید و با خیال راحت  کنم کھ کمربند خود را ببندید ، آینھمی ھستم، بھ شما یادآوری Travis Tuckerمن 
 رانندگی کنید.

 
 

Slide #33 
Text on slide: 

 درست یا غلط؟ 
 2و  10ایمن ترین موقعیت برای قرار دادن دست ھا روی فرمان برای اکثر موقعیت ھای رانندگی در ساعت  •

 است.
o  درست است، لطفا دست خود را باال ببرید. اگر معتقدید این جملھ 

 
PowerPoint Notes: 

ھنگامی کھ شما و نوجوانتان کمربندھای ایمنی خود را بستید و آینھ ھا را تنظیم کردید، آماده شروع رانندگی ھستید.   اجازه 
 دھید بھ اطالعات بیشتری در مورد رانندگی بپردازیم.

 دست خود را باال ببرید.  اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفا
 است.    2و  10ایمن ترین موقعیت برای قرار دادن دست ھا روی فرمان برای اکثر موقعیت ھای رانندگی در ساعت 

 
 

Slide #34 
Text on slide: 

 غلط!
 است. 4و  8ھای رانندگی، ھا روی فرمان، برای اکثر موقعیتترین حالت برای قرار دادن دستایمن •

 
PowerPoint Notes: 

 ایمن ترین حالت دست برای اکثر موقعیت ھای رانندگی است. 4و  8غلط!  قرار دادن دست ھا روی نیمھ پایینی فرمان در 
 
 

Slide #35: Video –  قرار دادن دست روی فرمان 
Transcript of video: 

ل اتومبیل را در اختیار شما قرار می دھد.  فرمان یکی از مھم ترین و سرگرم کننده ترین چیزھای رانندگی است زیرا کنتر -
قرار دادن دست در وضعیت درست می تواند کارایی و ایمنی را در ھنگام رانندگی تضمین کند.  امروز نحوه صحیح نگھ  

 داشتن فرمان را یاد می گیریم و روش ھای مختلف فشار، کشش و لغزش فرمان را مورد بحث قرار می دھیم.  
 

ساده بھ نظر برسد، اما تصورات نادرست زیادی در مورد مکانی کھ باید دستھا قرار بگیرد وجود دارد.  فرمان ممکن است 
در باال در   12قرار دادن صحیح دست می تواند از تصادف یا آسیب شدید جلوگیری کند.  فرمان را مانند یک ساعت با عدد 

قرار دھند.  قرار دادن دست در   2و  10را در موقعیت نظر بگیرید.  اکثر مردم فکر می کنند کھ باید دست ھای خود 
ایده آل نیست زیرا ممکن است بازوھا خستھ شوند و حرکت غیرضروری ایجاد کند.  ھمچنین راننده را  2و  10موقعیت 

مجبور می کند ھنگام چرخش دستان خود را روی ھم بگذارد.  در صورت تصادف و باز شدن کیسھ ھوا، این می تواند  
 آسیب شدید شود.    باعث

 
مکان مناسب برای قرار دادن دست ھا در موقعیت ساعت ھشت و چھار است.  قرار دادن دست ھا در این حالت نھ تنھا 

توانیم از روش فشار، ھایمان در این حالت قرار گرفتند، میکارآمدتر است، بلکھ ایمن تر نیز می باشد.  زمانی کھ دست
فاده کنیم.  با استفاده از روش فشار، کشش، لغزش، از یک دست برای فشار دادن فرمان،  کشش و لغزش برای چرخیدن است

شود کھ در با دست دیگر برای کشیدن، و سپس دستان خود را بلغزانید تا بھ حالت ھشت و چھار برگردید.  این کار باعث می
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مان کھ بررسی کردیم ممکن است ساده  صورت تصادف، بازوھای شما بھ صورت تان برخورد نکنند.  این تکنیک ھای فر
بھ نظر برسند، اما برای عملکرد ایمن وسیلھ نقلیھ شما حیاتی ھستند.  تنھا با تغییر جای دست خود، می توانید از تصادف یا  

 آسیب شدید جلوگیری کنید.  سھم خود را در ایمن نگھ داشتن خود و جاده انجام دھید. 
 
 

Slide #36 
Text on slide: 

 فرمان فشاری/کششی/لغزشی موارد زیر را کاھش می دھد:  - 4و  8
ممکن است کنترل وسیلھ نقلیھ را کاھش دھد، از جاده خارج شدن و تصادفات در اثر خارج  -فرمان بیش از حد  •

 شدن از جاده را کاھش دھد.
 جراحات (در صورت باز شدن کیسھ ھوا).  •
 حرکت غیر ضروری فرمان. •
 خستگی و کمردرد در طول رانندگی طوالنی مدت.  •

 
PowerPoint Notes: 

نگھ  2و  10لطفاً ھمھ صاف بنشینید و موقعیت رانندگی را در نظر بگیرید و دستھای خود را در باالی فرمان در موقعیت 
سرتان را تکان دھید؟  اکنون  شوند وقتی بھ این وضعیت ادامھ دھیدھایتان خستھ میکنید بازوھا و شانھدارید.   اگر فکر می

قرادھید.   این وضعیت آرام تر، تنش عضالنی و  4و  8بھ سمت پایین در موقعیت  2و   10دستان خود را از موقعیت 
نیز    4و  8حرکت غیر ضروری فرمان ناشی از وزن بازوھا را کاھش می دھد.  قرار دادن دست ھا در موقعیت ھای 

ھوا خارج می کند و در صورت باز شدن کیسھ ھوا آسیب بھ دست، بازو و صورت را  بازوھای شما را از مسیر کیسھ 
توانید زاویھ  اینچ از کیسھ ھوا فاصلھ بگیرید.  اگر می 10کاھش می دھد.  ھمیشھ باید کمربند ایمنی خود را ببندید و حداقل 

 تان. سمت صورت تان باشد نھ بھفرمان را تنظیم کنید، مطمئن شوید کھ کیسھ ھوا بھ سمت سینھ
نگھ داشتن فرمان در پایین ھمچنین تمایل بھ حرکت بیش از حد فرمان را کھ ممکن است منجر بھ از دست دادن کنترل یا 

 منحرف شدن از جاده شود، کاھش می دھد.
 
 

Slide #37 
Text on slide: 

 منحرف شدن از جاده 
 ت کنید؟ آیا می توانید سھ دلیل را برای منحرف شدن از جاده فھرس •
 چگونھ خط کنار جاده از منحرف شدن از جاده جلوگیری می کند؟ •
 چگونھ می توانید بعد از خارج از جاده ، اتومبیل را مجدداً بھ جاده برگردانید ؟ •

 
PowerPoint Notes: 

ف شدن از منحرف شدن از جاده بھ خصوص برای رانندگان تازه کار بسیار خطرناک است.   اکثر تصادفات در حین منحر
مانند قرار ندادن   -جاده، ناشی از خطای راننده است.  این موارد عبارتند از:  " تالش بیش از حد برای اصالح یک خطا" 

، "کنترل ضعیف فرمان"، بھ معنای توجھ نکردن بھ مسیر و جاده، "سرعت بیش از حد در پیچ ھا" 4و   8دست در موقعیت 
یم می کشد، "سرعت بیش از حد در شرایط خاص"، مانند آب و ھوای نامساعد، زیرا قوه جبری خودرو را بھ خط مستق 

"برخورد با اشیاء یا حیوانات در جاده" برای چیزھایی مانند حیوانات یا سایر موانع در مسیر، "حواس پرتی" در داخل و  
 خارج از وسیلھ نقلیھ، و رانندگی در حالت خواب آلودگی.   

منحرف می شود، خطوط شیاردار کنار جاده بھ راننده ھشدار می دھند.   برای غلبھ بر   ھنگامی کھ راننده از جاده •
ترس و/یا واکنش بیش از حد، رانندگی روی خطوط شیاردار را تمرین کنید تا "حساسیت زدایی" در نوجوان خود ایجاد  

 کنید. 
 یادگیری نیست. با تمرین، کنترل اتومبیل پس از انحراف از جاده، مھارت پیچیده ای برای  •

 
Slide #38:  Video  پس از انحراف از جاده    اتومبیلکنترل 

Transcript of video: 
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امروز قصد داریم در مورد یکی از علل مکرر تصادفات رانندگی مرگبار در بین رانندگان باتجربھ و مبتدی صحبت کنیم.    -
 این یعنی انحراف از جاده و سپس تالش بیش از حد بھ اصالح خطا برای بازگشت بھ جاده.   

 
این است کھ فرمان را می چرخانید تا دوباره بھ شوید بگذارید بھ شما نشان دھم.  واکنش طبیعی وقتی از جاده منحرف می

جاده برگردید و ترمزھا را فشار می دھید.  با این حال، این می تواند باعث غلت زدن یا انحراف شدید اتومبیل بھ سمت  
 ترافیک مقابل یا مانع دیگری شود.  نتایج می تواند کشنده باشد.  

 
ندگان بی تجربھ باید نحوه کنترل اتومبیل را در صورت منحرف شدن از جاده ھمھ باید برای این وضعیت آماده باشند و ران

تمرین کنند.  والدین باید ابتدا بھ رانندگان جوان خود درباره عواقب خطرناک عدم توجھ کامل بھ رانندگی تاکید کنند.  
رادیو، صحبت با مسافران، نوشیدنی   رانندگی در ھر ثانیھ نیاز بھ توجھ کامل دارد.  صحبت کردن با تلفن، کلنجار رفتن با

برداشتن، یا بسیاری از عوامل حواس پرتی می تواند باعث شود راننده از جاده منحرف شود.  می تواند در یک لحظھ اتفاق  
 بیفتد.  در حین رانندگی متمرکز و ھوشیار باشید.  

 
ا آموخت.  والدین باید قبل از اینکھ از نوجوانان خود با این حال، اگر این اتفاق بیفتد، با تمرین می توان اقدامات مناسب ر

بخواھند، این مھارت را تمرین کرده و بھ آنھا نشان دھند.  این کاری است کھ خود قبال انجام نداده اند.  آنھا نیز می توانند از  
 این موضوع بھره ببرند.  

 
نگریزه، خاک یا چمن کنار جاده کھ ھمتراز با سطح جاده اوالً، برای والدین مھم است کھ یک جاده مستقیم بدون ترافیک و س

توان تمرین کرد پیدا کنند.  این مھارت را در جاده ای کھ در کنار دّره قرار دارد یا چالھ یا موانع کنار جاده دارد است کھ می
آسیب جدی بھ وسیلھ نقلیھ شما تمرین نکنید.  در این شرایط، راننده مبتدی بھ راحتی می تواند کنترل خود را از دست بدھد و 

توانند کشش را کاھش دھند و باعث لغزندگی یا سر خوردن ھای شل میھای آھستھ، خاک یا شنوارد کند.  حتی در سرعت
 اتومبیل شوند.   

 
راست ،   بنابراین، وقتی مکانی برای تمرین پیدا کردید، با سرعت آھستھ ادامھ دھید.  ابتدا، ھمانطور کھ راننده کمی بھ سمت

اتومبیل را ھدایت می کند، الستیک جلو سمت راست جاده را ترک می کند و الستیک عقب سمت راست بالفاصلھ پیروی 
می کند.  راننده باید پای خود را از روی پدال گاز بردارد و ترمز نکند یا خیلی آرام ترمز کند.  اتومبیل باید موازی با قسمت  

اجازه می دھد، رانندگان مبتدی باید برای مدتی روی خط کنار جاده یا روی نوار خاکی یا  آسفالت جاده باشد.  اگر شرایط 
شیاردار رانندگی کنند تا احساس رانندگی را در این شرایط بھ دست آورند.  در یک موقعیت واقعی، اتومبیل ممکن است با  

 کند و با سرعت کم بھ جاده بازگردد.    سنگ و زبالھ ھای دیگر برخورد کند.  سپس، راننده باید ترافیک را بررسی
 

نکتھ اصلی کھ باید بھ خاطر بسپارید این است کھ وحشت نکنید.  دانستن اینکھ چگونھ بھ یک موقعیت ، قبل از وقوع ،  
 واکنش نشان دھید بھترین دفاع شماست.   

 
 ی کنید. ھستم، بھ شما یادآوری می کنم کھ دقت کنید و با ایمنی رانندگ Travis Tuckerمن 

 
 

Slide #39 
Text on slide: 

 جایی کھ الستیک با جاده برخورد می کند 
 کنترل اتومبیل بر روی تکھ ھایی از چھار الستیک قرار دارد کھ در تماس با اسفالت است.  •
 ھر تکھ الستیک بھ اندازه یک اسکناس دالر است.  •

 
PowerPoint Notes: 

اتومبیل شما توسط چھار تکھ کوچک الستیک در تماس با زمین کنترل می شود کھ بھ اندازه یک اسکناس یک دالری است.  
کلمھ کشش بھ طور کلی بھ توانایی اتومبیل شما در حفظ اصطکاک بین وسیلھ نقلیھ (بھ ویژه الستیک ھای شما) و اسفالت  

 ر کشش بین الستیک و سطح جاده است.   بدون کشش، کنترلی ندارید.  اشاره دارد.  کنترل و عملکرد اتومبیل تحت تأثی
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Slide #40 
Text on slide: 

 کشش، الستیک و آسفالت 
 ناھموار یا صاف -سطح جاده  •
 مرطوب، یخ زده و غیره، سطح اصطکاک (کشش) را کاھش می دھد.  -شرایط جاده  •
   خودرو با چھ سرعتی و بھ کجا می رود؟ -سرعت و جھت  •

 
PowerPoint Notes: 

سطح جاده:  یک عامل کلیدی کھ بر پتانسیل لغزش اتومبیل تأثیر می گذارد، سطح جاده است.  آسفالت است یا بِتنی؟  زبر یا  
صاف؟  بھ کاغذ سنباده فکر کنید.  دارای درجھ ھای مختلف زبری است.  ھر چھ کاغذ سنباده درشت تر باشد، اصطکاک  

 ه زنی وارد می کند.   بیشتری بھ سطح سنباد
 
شرایط جاده:  شرایط جاده با سطح جاده یکی نیست.  شرایط جاده ھای مختلف امکانات اصطکاک متفاوتی را برای الستیک  

ھا ایجاد می کند.  یک جاده زمخت در باران نسبت بھ ھمان بزرگراه کھ خشک است، محکم تر می ماند. بھ ھمین ترتیب، 
 برف، احتمال اصطکاک کمتری را برای الستیک ھا ایجاد می کند. آسفالت پوشیده از 

 
سرعت و جھت اتومبیل.  ھرچھ سریعتر حرکت کنید، قبل از توقف اتومبیل ،  انرژی بیشتری باید برای توقف تلف کند.  و  

 اگر جاده بھ سمت شرق است و ماشین شما بھ سمت شمال می رود، مشکل دارید.
 
 

Slide #41 
Text on slide: 

 اگر فضا داشتھ باشید، ھرگز تصادف نمی کنید! 
 بھ چھ مقدار از فضا نیاز دارید؟  •
o .در سطوح خشک با این سرعت ھا، این مسافتی است کھ رانندگان برای ھدایت یا ترمز نیاز دارند 
 مایل در ساعت  35زیر  -ثانیھ  2
 مایل در ساعت  45-36 -ثانیھ  3
 مایل در ساعت  70-46 -ثانیھ  4

 
PowerPoint Notes: 

ویژه حد فاصلھ با بھ –خواھید نوجوانتان تصادف کند، بھ او بیاموزید کھ چگونھ حد فاصلھ را مدیریت کند والدین، اگر نمی
جلوی اتومبیل.  این ساده ترین و مھم ترین فضایی است کھ یک راننده می تواند کنترل کند.  اگر فضای کافی بین اتومبیل  

 یھ جلویی داشتھ باشید می توانید ترمز کنید یا از بروز حادثھ جلوگیری کنید.خود و وسیلھ نقل
 

 این نمودار فاصلھ توصیھ شده را بر حسب ثانیھ روی سطوح خشک برای سرعت ھای مختلف ارائھ می دھد. 
 
 

Slide #42 
Text on slide: 

 موضوع سوم: 
 گواھینامھ موقت و شرایط مجوز فارغ التحصیلی 

 
PowerPoint Notes: 

ساعت رانندگی را با راھنمایی  45ماه حفظ کرده باشد؛ حداقل  9ھنگامی کھ نوجوان شما گواھینامھ موقت خود را بھ مدت 
ماه داشتھ باشد و با موفقیت کالس تعلیم رانندگی و دوره پشت فرمان را با   3سال و  16ولی یا سرپرست تکمیل کرده باشد؛ 

 شما آماده است تا گواھینامھ موقت خود را دریافت کند.      تست جاده گذرانده  باشد ، نوجوان
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Slide #43 
Text on slide: 

 اخذ گواھینامھ رانندگی 
 ماه سن    3سال و  16حداقل  •
 ماه   9دارای گواھینامھ بھ مدت  •
 ساعت تمرین مستند زیر نظر ولی/سرپرست 45 •
 تکمیل آموزش رانندگی             •
o گان کالس تعلیم رانند 
o   پشت فرمان 

 سال)  18(برای افراد زیر 
 

PowerPoint Notes: 
ماه سن داشتھ  3سال و  16سال، دانش آموز شما باید: حداقل   18برای اخذ گواھینامھ رانندگی در ویرجینیا برای افراد زیر 

توسط ولی یا سرپرست را تکمیل  ساعت تمرین  45ماه رانندگی را با گواھینامھ موقت تمرین کرده باشد؛  9باشد؛ حداقل 
 کرده باشد؛ و یک کالس/دوره تایید شده توسط استان و برنامھ پشت فرمان تعلیم رانندگی را با موفقیت کامل کرده باشد. 

 
 

Slide #44 
Text on slide: 

 کالس تعلیم رانندگی 
 جلسھ تعلیم رانندگی بھ عنوان بخشی از برنامھ تربیت بدنی در پایھ/صنف دھم گنجانده شده است.  36حداقل  •
o  نمره قبولی 
o  دقیقھ ای آموزش رانندگی ایمن ویژه والدین/نوجوان 90جلسھ 
 ) DECنتیجھ:  گواھی پایان جلسات تعلیم آموزش رانندگی  (کارت   •

 
PowerPoint Notes: 

سالمت برای نوجوانان است، و بھ ھمین دلیل است کھ اکثر کالس ھای آموزش رانندگی بھ عنوان  1طر شماره رانندگی خ
بخشی از آموزش بھداشت یا تربیت بدنی پایھ/صنف دھم ارائھ می شود.  کالس آموزش رانندگی یک دوره جامع است کھ 

اساسی جاده، رویھ ھای صدور گواھینامھ، حرکت خودرو،  انواع ایمنی رانندگی و اطالعات مربوط بھ راننده مانند قوانین 
مدیریت زمان و مکان، تقسیم  جاده با سایر رانندگان (موتورسیکلت و تراکتور تریلر)، خرید و اطمینان از وسیلھ نقلیھ،  

حال خواب ، خطرات الکل و سایر مواد مخدر و رانندگی، پیامک و رانندگی و رانندگی در GPSخواندن نقشھ، استفاده از 
 آلودگی را پوشش می دھد.  

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزش رانندگی، فرزند شما گواھینامھ پایان تعلیم رانندگی را دریافت می کند کھ بھ آن  
 گفتھ می شود.   فرزند شما برای صالحیت در شروع آموزش پشت فرمان بھ این کارت نیاز دارد. DECکارت  

 
 

Slide #45 
Text on slide: 

 برای صالحیت در شروع آموزش پشت فرمان، دانش آموز باید:
 در یک دوره آموزش رانندگی ثبت نام کرده باشد یا با موفقیت کالس را بھ پایان برساند  •
 تکمیل فرم ھای ثبت نام و اجازه والدین  •
 گواھینامھ موقت  •
 پشت فرمان عبارتست از: •

o 14 دوره آموزشی 
o 7  جلسھ 
o  تست جاده 



19 
 

 
PowerPoint Notes: 

آموزش پشت فرمان قبل یا بعد از مدرسھ در طول سال تحصیلی در دسترس است و در تابستان در مدرسھ دانش آموز شما 
ارائھ می شود.   ھنگامی کھ نوجوانان مجوز خود را دریافت کردند و کالسھای تعلیم رانندگی را بھ پایان رساندند، می توانند  

بار مشاھده می   7بار رانندگی می کند و   7ھ پشت فرمان ثبت نام کنند.   در برنامھ پشت فرمان دانش آموز شما برای برنام
ماه   9دوره آموزشی ،  در تست جاده شرکت می کند.   اگر نوجوان شما دارای مجوز بھ مدت  14کند و در پایان  مجموع 

ساعتھ) را داشتھ   45گواھینامھ نوجوانان (از جملھ شرط رانندگی باشد ، در تست جاده قبول شود، و تمام الزامات دیگر 
ماھھ صادر می کند.  وقتی صحبت از آموزش   6باشد، معلم آموزش پشت فرمان برای دانش آموز شما یک گواھینامھ موقت 

توانند د کھ والدین میھایی باشترین تصمیمآید، یک برنامھ تعلیم رانندگی خوب ممکن است یکی از حیاتیو ایمنی بھ میان می
بگیرند.  خوشبختانھ، یافتن یک برنامھ آموزشی خوب برای راننده آسان است، مشروط بر اینکھ بدانید بھ دنبال چھ چیزی 

ساعت یا بیشتر رانندگی را   45ھای ارزشمندی را از یک معلم تعلیم رانندگی خوب آموختھ و دانید کھ مھارتباشید.   اگر می
 تر است کھ اجازه دھید نوجوانتان پشت فرمان بنشیند. کی از والدین یا سرپرست تجربھ کرده است، خیلی راحتبا راھنمایی ی 

 
 

Slide #46 
Text on slide: 

را امضا کرده و  DMVآنھا باید گواھینامھ رانندگی یا شماره شناسایی صادر شده توسط  -والدین کنترل را در دست دارند  
 موارد زیر را ارائھ دھند: 

 درخواست برای گواھینامھ موقت  •
ز ساعت بعد ا  15ساعت رانندگی کرده است (  45گزارش رانندگی کھ گواھی می دھد دانش آموز شما حداقل  •

 غروب آفتاب) 
 فرم اعطای مجوز مدرسھ برای صدور گواھینامھ رانندگی و اذعان بھ اھمیت وضعیت تحصیلی خوب  •
 ) توسط معلم پشت فرمان  TDLفرم صدور گواھینامھ موقت شش ماھھ ( •

 
PowerPoint Notes: 

دین باید درخواست مجوز موقت  خوب است بھ یاد داشتھ باشید کھ والدین مسئول رضایت برای صدور مجوز ھستند.   وال
DMV ماھھ را امضا  6ساعتھ، و گواھینامھ موقت  45، فرم اجازه والدین را برای دریافت تعلیم رانندگی، گزارش رانندگی

کنند.  ھنگامی کھ دانش آموز شما با موفقیت کالس و برنامھ پشت فرمان را بھ پایان رساند و تمام الزامات صدور گواھینامھ 
ماھھ را برای دانش آموز شما   6ده کرد، با اجازه والدین، معلم برنامھ پشت فرمان می تواند یک گواھینامھ موقت را برآور

ماھھ دانش آموز شما را بھ شما می دھد و یک نسخھ دیگر را برای  6صادر کند.  آموزشگاه رانندگی یک کپی از گواھینامھ 
DMV    .ارسال می کند 

 
 

Slide #47 
Text on slide: 

 صدور مجوز برای نوجوانان 
 

 روزه اطالعیھ دریافت خواھند کرد. 180خانواده از تاریخ حضور در دوره اولیھ صدور مجوز  •
 یا
تشریفات بھ شیوه ای جایگزین برگزار می شود یا از آن صرف نظر می شود و مجوز از طریق پست ارسال می  •

 شود.
 

PowerPoint Notes: 
کنند، دادگاه نوجوانان و روابط داخلی نیز در اعطای امتیاز رانندگی  در حالی کھ والدین با صدور گواھینامھ موافقت می

آموز شما بھ دادگاه  سال برای دانش 8کند و مجوزی با اعتبار ماھھ صادر می  6یک مجوز  DMV    مشارکت دارد.
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آدرس صحیحی  DMVکند. در نتیجھ، بسیار مھم است کھ تان ارسال مینوجوانان و روابط داخلی بھ آدرس پستی خانواده
 برای ارسال نسخھ چاپی بھ دادگاه در اختیار داشتھ باشد.

 
راسم ای برای شرکت در مآموز و ولی/سرپرست ممکن است دعوتنامھماه پس از دریافت گواھینامھ موقت، دانش 6۶ظرف 

گواھینامھ نوجوانان برای دریافت نسخھ چاپی گواھینامھ دائمی دریافت کنند یا مستقیماً برای والدین/سرپرست پست خواھد  
دادگاه ھا در حال حاضر می توانند مراسم را بھ صورت حضوری  ، یا بھ شیوه ای متناوب برگزار کنند یا از آن     شد.

 صرف نظر کنند. 
 
 

Slide #48 
Text on slide: 

 محدودیت مسافر برای گواھینامھ موقت  
 21سال صاحب گواھینامھ موقت ھستند و نمی توانند بیش از یک مسافر غیر از افراد خانواده کھ زیر  18رانندگان زیر 

 سال دارند سوار کنند.
 

PowerPoint Notes: 
یل شود و رانندگی کند؟   خیر!  آنھا گواھینامھ  وقتی نوجوان شما گواھینامھ  خود را دریافت کرد، آیا می تواند سوار اتومب

 سال کھ دوره را بھ پایان رسانده است ، قوانین گواھینامھ صادر کرده است.   18موقت دارند.   ویرجینیا  برای افراد زیر 
اھینامھ موقت سال با گواھینامھ موقت اجازه می دھد زمانی کھ بھ مدت یک سال دارای گو 18قانون ویرجینیا بھ راننده زیر 

سال دارند در اتومبیل سوار نکند.  لطفاً بھ خاطر داشتھ باشید کھ   21مسافر غیر از افراد خانواده کھ زیر  1است بیش از 
 حتی یک مسافر باعث حواس پرتی می شود و بین تعداد مسافران و احتمال تصادف رابطھ مستقیمی وجود دارد.     

 
 ما برای نوجوان تان "رانندگی بدون مسافر" باشد!ما امیدواریم کھ قانون خانواده ش 

 
 

Slide #49 
Text on slide: 

 محدودیت مسافر برای گواھینامھ رانندگی 
 درست یا غلط؟

 17مسافر نوجوان غیر از افراد خانواده اجازه می دھد تا سوار خوردیی شوند کھ راننده آن بھ تازگی  3قانون ویرجینیا بھ 
 سالھ شده است. 

 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید. 
 

PowerPoint Notes: 
مسافر نوجوان غیر از افراد خانواده اجازه می دھد تا سوار خوردیی شوند کھ راننده آن  3درست یا غلط:  قانون ویرجینیا بھ 

 سالھ شده است.  17بھ تازگی 
 
 

Slide #50 
Text on slide: 

 غلط!
 ماه) داشتھ باشند.  3سالھ و  17باید مجوز موقت بھ مدت یک سال (حداقل  •
 سال سوار کند:  21بعد از سال اول، ممکن است سھ مسافر غیر از افراد خانواه زیر  •
o  .برای رفت و برگشت بھ یک فعالیت مدرسھ 
o  شین در جلو نشستھ است.  سالھ یا بزرگتر در صندلی سرن 21ھنگامی کھ یک فرد دارای گواھینامھ 
o   .در موارد اضطراری 
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 قانون بدون مسافر را برای راننده نوجوان خود در نظر بگیرید! 
 

PowerPoint Notes: 
ماه داشتھ باشد تا بیش از یک مسافر سوار کند و بمدت یک سال   3سال و  17این غلط است!  دانش آموز شما باید حداقل 

باشد.  پس از سال اول، قانون ویرجینیا بھ راننده جوان اجازه می دھد تا در شرایط زیر سھ کامل گواھینامھ دریافت کرده 
 سال داشتھ باشند سوار کند:   21مسافر غیر از افرا خانواده کھ کمتر از 

 برای رفت و برگشت بھ یک فعالیت مدرسھ،  •
 شین در جلو نشستھ است، و  سالھ و بزرگتر در صندلی سرن 21ھنگامی کھ یک فرد دارای گواھینامھ  •
 در موارد اضطراری.    •

این قانون حمل مسافر در ویرجینیا است، اما ممکن است بھترین شیوه نباشد.   امیدواریم کھ قانون رانندگی "بدون مسافر" را  
 برای خانواده خود در نظر بگیرید! 

 
 

Slide #51 
Text on slide: 

 نفوذ ھم سن و ساالن
 تحت تأثیر ھمساالن خود قرار می گیرند و از طریق آنھا بر یکدیگر تأثیر می گذارند:افراد بھ شدت 

 فشار ھمساالن. •
 رفتارھای الگو سازی؛ و •
 ایجاد فرصت برای درگیر شدن در رفتارھا.  •

 
PowerPoint Notes: 

می خواھند احساس تعلق کنند و  چرا محدودیت مسافر وجود دارد؟   ھمھ ما بھ شدت تحت تأثیر ھمساالن خود ھستیم.  ھمھ 
بخشی از یک گروه باشند.   نظرات و روابط ھمساالن برای نوجوانان بسیار مھم است و ممکن است بھ شیوه ای مثبت یا 
منفی بر تصمیم گیری دانش آموز شما تأثیر بگذارد.  بھ عنوان مثال، اگر ھمساالن نوجوان شما کمربند ایمنی ببندند، ھمھ  

بندند.   اگر ھمساالن آنھا بھ مسابقات خیابانی عالقھ دارند، ممکن است فرزند شما نیز در معرض خطر ایمنی میآنھا کمربند 
 باشد و این رفتار را انجام دھد.   

 
 

Slide #52 - Video:  ویدئو حواس پرتی مسافر 
Text on slide: 

 حواس پرتی مسافر :ویدئو
Transcript of video: 

برای راننده نوجوان تازه کار، عادات رانندگی ایمن و صحیح با تجربھ، تمرین و پیروی از قوانین گواھینامھ ایالتی بھ  -
دست می آید.  سرعت غیرمجاز، رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر، نبستن کمربند ایمنی و ارسال پیامک ھنگام  

 رانندگی بسیار خطرناک و خالف قانون است.  
 

 ما حواس پرتی دیگری نیز وجود دارد کھ بسیار خطرناک است و چندان شناختھ شده نیست.  مسافران نوجوان.   ا
 
تحقیقات نشان می دھد کھ تعداد سرنشینان خودروی نوجوانان احتمال تصادف را افزایش می دھد.  در حقیقت، یک مطالعھ  

٪ افزایش می دھد.  یک مسافر دیگر اضافھ کنید  44ا تا نشان داد کھ یک سرنشین در یک ماشین خطر مرگ ر AAAاخیر 
و این خطر دو برابر می شود.  یک مسافر دیگر اضافھ کنید و چھار برابر می شود.  این میزان ھشداردھنده است و برای 

وجوان می تواند در بسیاری از والدین آشنا نیستند.  قانون گواھینامھ رانندگی در ویرجینیا تعداد مسافرانی را کھ یک راننده ن
 اولین سال رانندگی مستقل خود حمل کند محدود می کند.   
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والدین این قانون را اجرا می کنند.  نوجوان خود را تشویق کنید تا قوانین محدودیت مسافر را رعایت کند و بھ آنھا بفھمانید  
 قرار می دھد.  آیا ارزش خطر را دارد؟ کھ رانندگی با مسافران نوجوان اضافی، آنھا را در معرض خطر تصادف مرگبار 

 
 

Slide #53 
Text on slide: 

 نوجوانانی کھ با دو یا چند مسافر نوجوان رانندگی می کنند، احتمال تصادف مرگبار را تا پنج برابر افزایش می دھند.
 

PowerPoint Notes: 
 ھر مایل رانندگی: سالھ در   17یا  16در مقایسھ با رانندگی بدون مسافر، خطر مرگ راننده 

 درصد افزایش می یابد  44سال  21ھنگام حمل یک مسافر کمتر از --
 سال دو برابر می شود  21ھنگام حمل دو مسافر کمتر از --
 سال، چھار برابر می شود و  21ھنگام حمل سھ یا چند مسافر کمتر از --
 کاھش می یابد. درصد 62سالھ یا بزرگتر در اتومبیل باشد  35زمانی کھ یک مسافر --

خبر خوب این است کھ والدین می توانند با در نظر گرفتن خط مشی ممنوعیت مسافر برای رانندگان نوجوان،  نوجوانان 
 خود را ایمن نگھ دارند.

 
 

Slide #54 
Text on slide: 

 محدودیت ھای منع رفت و آمد:  درست یا غلط؟
 صبح است. 4از نیمھ شب تا ساعت سال  18محدودیت رفت و آمد برای رانندگان زیر  •

 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید. 
 

PowerPoint Notes: 
 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید.

 .صبح است 4سال از نیمھ شب تا ساعت  18در ویرجینیا، محدودیت رفت و آمد برای رانندگان زیر 
 
 

Slide #55 
Text on slide: 

 درست!
 صبح رانندگی کنند. 4سال نمی توانند از نیمھ شب تا ساعت  18رانندگان زیر 

 استثناھا عبارتند از: •
o .رفت و آمد بھ محل کار یا یک فعالیت تحت حمایت مدرسھ 
o  مدنی، مذھبی یا رفت و برگشت بھ یک فعالیت تحت نظارت یک بزرگسال و حمایت یک سازمان

 عمومی.
o  .در صورت ھمراھی والدین یا بزرگساالن دیگر 
o .ھنگامی کھ بھ عنوان یک آتش نشان داوطلب یا عضو گروه نجات بھ تماس اضطراری پاسخ می دھید 
o   .در موارد اضطراری 

 
PowerPoint Notes: 

سال، با گواھینامھ موقت یا گواھینامھ رانندگی، از   18درست است!  در اکثر موقعیت ھا ، قانون ویرجینیا بھ رانندگان زیر 
صبح اجازه رانندگی نمی دھد. در واقع، آمار نشان می دھد کھ رانندگی برای نوجوانان بعد از ساعت  4نیمھ شب تا ساعت 

 بعد از ظھر خطرناک است.     7
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 قوانین منع رفت و آمد می تواند بستھ بھ کانتی متفاوت باشد.    
 
 

Slide #56 
Text on slide: 
 رانندگی در شب

 
PowerPoint Notes: 

برای رانندگان در ھر سنی، تصادفات مرگبار بیشتر در شب اتفاق می افتد، اما این خطر برای نوجوانان بیشتر است.  دید کم  
ھای دارند، تمرین ھایی کھ دید کمو خستگی بھ این تصادفات کمک می کند.  والدین باید مطمئن شوند کھ فرزندشان در محیط

کند.  والدین ھمچنین باید فعالیت ھای بعد از مدرسھ و تعطیالت آخر ھفتھ را بھ دقت زیر نظر داشتھ باشند و  کافی دریافت می
 برای رانندگی در شب محدودیت ھایی قائل شوند.  

 
 

Slide #57 
Text on slide: 
 موضوع چھارم: 

 الکل، سرعت زیاد، و انتخاب خودرو سایر مالحظات: خستگی، حواس پرتی، 
 

PowerPoint Notes: 
اجازه دھید در مورد چند موارد دیگر صحبت کنیم کھ والدین و نوجوانان باید در نظر داشتھ باشند، ھمانطور کھ نوجوانان در 

 حال آموزش رانندگی ھستند.   
 
 

Slide #58 
Text on slide: 

 نوجوانان و خستگی 
 ساعت خواب نیاز دارند.  9حداقل نوجوانان بھ  •
 درصد تصادفات ناشی از خواب آلودگی دخیل ھستند.  50نوجوانان در  •

 
PowerPoint Notes: 
ساعت خواب در   9ساعت خوابیده اید، دست خود را باال ببرید.  آیا می دانستید کھ نوجوانان بھ  8اگر شب گذشتھ حداقل 

ساعت می خوابند؟  رانندگان جوان در معرض باالترین خطر رانندگی بھ  7ط فقط شبانھ روز نیاز دارند، اما بھ طور متوس
 دلیل خواب آلودگی ھستند کھ ھر سالھ باعث ھزاران تصادف می شود.  

نوجوانان ھنگام رانندگی در صبح زود یا اواخر شب بیشتر خستھ و در معرض خطر ھستند.  قبل از اینکھ پشت فرمان 
درصد از کل رانندگان را    14ھ دانش آموز شما کامالً استراحت کرده است.  رانندگان نوجوان تنھا بنشینید، مطمئن شوید ک

 درصد تصادفات ناشی از خواب آلودگی دخیل ھستند.  50تشکیل می دھند، اما در 
 
 

Slide #59 
Text on slide: 

 نوجوانان و خستگی (ادامھ)
 است 0.08بھ مقدار  ساعت مانند غلظت الکل خون 18بیدار بودن بھ مدت 

 
PowerPoint Notes: 
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خواب آلودگی باعث می شود رانندگان توجھ کمتری داشتھ باشند، زمان واکنش را کاھش می دھد و بر توانایی راننده در 
تصمیم گیری تأثیر می گذارد.  رانندگی در حالت خستگی با رانندگی در حالت مستی مقایسھ شده است.  بیدار ماندن بھ مدت  

 ساعت باعث می شود مغز در ھمان سطح کھ قانوناً مست تلقی می شود عمل کند.   18
 

متأسفانھ، نوجوانان برنامھ ھایی دارند کھ باعث کم خوابی آنھا می شود.   اگر بخواھیم آن را در چشم انداز بیان کنیم: یک  
ھ مدرسھ می رود و در فعالیت ھای بعد  صبح برای رفتن بھ مدرسھ برمی خیزد. ب 6دانش آموز دبیرستانی معمولی ساعت 

شب بھ خانھ یکی از دوستان می رود. و سپس نیمھ شب   9از مدرسھ شرکت می کند. بھ خانھ می آید، شام می خورد، ساعت 
ساعت بیدار بوده است. و اگر این دانش آموز رانندگی کند، یک دانش آموز   18بھ خانھ بر می گردد.   این دانش آموز 

 می شود.  معلول تلقی
 
 

Slide #60 
Text on slide: 

 تمام عوامل حواس پرتی را محدود کنید! 
 حواس پرتی در حین رانندگی خطر تصادف را چھار تا نُھ برابر افزایش می دھد.   

(Drews & Strayer)   
 

PowerPoint Notes: 
توجھ شما را از رانندگی دور کند باعث  حواس پرتی در حین رانندگی یکی از عوامل اصلی تصادفات است.  ھر چیزی کھ 

حواس پرتی می شود.  اگر یک راننده حواس پرت باشید خطر تصادف شما چھار تا نھ برابر بیشتر از یک راننده بدون  
 حواس پرتی افزایش می یابد. 

ید؟   تغییر کانال پرتی را فھرست کنید.   آیا شما مگس کشتن را اضافھ کردثانیھ، پنج عامل حواس 10آموزان، در دانش
 رادیو؟   صحبت با مسافران؟     

 
 

Slide #61 
Text on slide: 

 قانون استفاده از تلفن ھمراه در ویرجینیا:  درست یا غلط؟
 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید.

 ا نمی توانند ھنگام رانندگی پیامک ارسال کنند. سال ممکن است از تلفن ھمراه استفاده کنند ام 18رانندگان نوجوان زیر 
 

PowerPoint Notes: 
سال ممکن است از تلفن ھمراه   18اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید. رانندگان نوجوان زیر 

 استفاده کنند اما نمی توانند ھنگام رانندگی پیامک ارسال کنند. 
 
 

Slide #62 
Text on slide: 

 سال دارد  18غلط! اگر زیر 
 استفاده از تلفن ھمراه ممنوع است •
 دستگاه ھای بی سیم ممنوع است(حتی ھندزفری). •

 ھنگام رانندگی با اتومبیل! 
 ارسال پیامک برای ھمھ رانندگان در حین رانندگی غیرقانونی است.

دالر  250دالر برای اولین تخلف و  125غیرقانونی است:  در دست گرفتن تلفن ھمراه در حین رانندگی برای ھر کسی 
 برای تکرار تخلف.
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PowerPoint Notes: 
این غلط است!  در حال حاضر در ویرجینیا در دست داشتن تلفن ھمراه یا پیامک ھنگام رانندگی برای ھمھ غیرقانونی است.  

ی استفاده نکنید.   اگر یک راننده نوجوان قانون تلفن سال دارید، حتی بھتر است از دستگاه بی سیم ھندزفر 18اگر زیر 
امتیاز منفی عدم صالحیت دریافت می کند و باید جریمھ پرداخت کند.   محکومیت دوم  3ھمراه ویرجینیا را زیر پا بگذارد، 

سال کھ  20گان زیر منجر بھ تعلیق امتیازات رانندگی نوجوانان بھ مدت شش ماه از دادگاه خواھد شد.  عالوه بر این، رانند
توانند در دوره کنند، ملزم بھ حضور در کلینیک بھبود راننده ھستند و نمیمحکومیت امتیاز منفی عدم صالحیت دریافت می

 آنالین بھبود راننده شرکت کنند.  
 

 دالر برای تکرار تخلفات بھ دلیل تخلفات تلفن ھمراه است. 250دالر برای اولین تخلف و  125 
 

گذارد، انگشت شصت خود را بھ عالمت قدید نقض قوانین تلفن ھمراه نوجوان بر بیمھ اتومبیل خانواده شما تأثیر میاگر معت
 تائید باال ببرید.   

 
 

Slide #63 
Text on slide: 

 تحت تاثیر تکنولوژی رانندگی نکنید! 
 پیامک خطر حادثھ را دو برابر می کند! 

 
PowerPoint Notes: 

ثانیھ   23یا احتمال تصادف را دو برابر افزایش می دھد و باعث می شود رانندگان بھ طور متوسط پیامک خطر تصادف 
 چشم خود را از جاده دور کنند.  

گیری، خطر  شوند، مانند در دست گرفتن تلفن ، جستجوی مخاطب و شمارهھایی کھ ھنگام یک تماس تلفنی انجام میفعالیت
 د.  دھنتصادف را سھ برابر افزایش می

 
 

Slide #64 
Text on slide: 

 انجام چند کار بھ طور ھم زمان با ھم یک افسانھ است
 مغز نمی تواند چند کار را با ھم انجام دھد.  •
 در عوض، شما تمرکز و توجھ را تقسیم کرده اید زیرا اکثر وظایف از قسمت ھای مشابھ مغز فرمان می گیرند.  •

 
PowerPoint Notes: 

توانید ھمزمان با تلفن صحبت کنید و ایمیل بفرستید؟  نھ خیلی راحت، زیرا مغز شما توجھ را بین وظایف تقسیم می آیا می 
 کند و ابتدا روی یک کار و سپس روی کار دیگر تمرکز می کند.

طور ھم زمان با   اگر فکر می کنید در انجام چندین کار بھ طور ھمزمان مھارت دارید، دوباره فکر کنید.  انجام چند کار بھ
ھم یک افسانھ است مغز شما قادر بھ انجام آن نیست.   ھنگامی کھ از یک کار بھ کار دیگر مشغول می شوید، توجھ خود را 

 بین چندین کار تقسیم می کنید.   شما نمی توانید ھمزمان با تلفن صحبت کنید و یک ایمیل منسجم تایپ کنید.     
 
 

Slide #65 
Text on slide: 

 انندگی بدون پیامک! ر
 ارسال پیامک و ھمزمان رانندگی غیرقانونی است. بھ نوجوان خود بگویید ھنگام رانندگی تلفن خود را کنار بگذارد.

 را در تلفن ھمراه خود فعال کنید.    Do Not Disturb While Drivingبرنامھ 
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PowerPoint Notes: 
مقررات جدی تعیین کنید.   بھ نوجوان خود بگویید ھنگام رانندگی تلفن خود را والدین: لطفاً در مورد پیامک و رانندگی 

 " را فعال کند.     do not disturbخاموش کند یا گزینھ "
 
 

Slide #66 
Text on slide: 

 والدین محترم: قانون استفاده از تلفن ھمراه/پیامک ممنوع را اجرا کنید 
 کھ ھنگام رانندگی پیامک ارسال می کنند درصد از نوجوانان اعتراف می کنند    39

 
PowerPoint Notes: 

دانستید کھ بیشترین اظھار نظر رانندگان بالفاصلھ پس از تصادف این است:  "تو را ندیدم؟"   دلیل اینکھ آنھا شما را آیا می
 ندیدند این است کھ احتماالً در حالی کھ حواسشان پرت بود رانندگی می کردند!   

 
درصد از نوجوانان اعتراف کردند کھ   39 در یک نظرسنجی از سوی مرکز کنترل امراض درباره رفتار پرخطر جوانان ،

یابد.  این یک آمار واقعاً فرستند، و پیامک ھنگام رانندگی، متأسفانھ با افزایش سن افزایش میھنگام رانندگی پیامک می
اید  ترسناک برای ھمھ رانندگان است!   بھ عنوان یک پدر یا مادر ، این ممکن است مھم ترین قانون خانواده باشد کھ شما ب

 جدی بگیرید. 
 
 

Slide #67 
Text on slide: 

 چھ کسی بیشترین نفوذ را در استفاده نوجوانان از تلفن ھمراه دارد؟ 
 نوجوانان گفتند کھ نظر و نصایح والدینشان در مورد استفاده از تلفن ھمراه برای آنھا مھم است.   2/3بیش از  •
 یص دھند و رانندگی ایمن را تشویق و الگوسازی کنند. والدین باید نفوذ خود را بر رفتار نوجوانان تشخ •

 
PowerPoint Notes: 

نفوذ والدین بر رفتار نوجوانان در رابطھ با تلفن ھمراه قوی تر و ماندگارتر از سایر تأثیرات است و نوجوانان از تماشای 
 ، آنھا را تشویق کنید.  بزرگساالن یاد می گیرند.  بنابراین، والدین: لطفا با الگوسازی از رانندگی ایمن

 
 

Slide #68 Video –  آخرین پیامک 
 

Text on slide: 
 آخرین پیامک 

Transcript of video: 
کمپینی را برای آموزش خطر ارسال پیامک ھنگام رانندگی برای افرادی کھ ھنگام رانندگی  AT&T، 2010در مارس 

پیامک ارسال می کنند راه اندازی کرد.  افراد شجاع  در این مستند بھ دلیل احساس عمیقی کھ نسبت بھ خطرات پیامک و  
 رانندگی دارند، داستان خود را با ما بھ اشتراک گذاشتند. 

 
است، من یک مامور گشت بزرگراه در ایالت میسوری ھستم.  من در کنار تصادف   Grant Hendricksنام من  -

Mariah West    .بودم.  اتومبیل ماریا از این دیوار میانھ رد شد و در نھایت بھ پلی کھ پشت سر من می بینید برخورد کرد
ود.  جالب است، اولین چیزی کھ در مورد او وقتی بھ محل حادثھ رسیدم، چھره او از سر خوردن در جاده مخدوش شده ب

متوجھ شدم کفش ھایش بود.  در جاده در حالیکھ غرق در خون بود روی زمین افتاده بود، متوجھ کفش ھای او شدم و فکر 
کردم باید دختر جوانی باشد.  این اولین چیزی بود کھ وقتی این صحنھ را دیدم بھ آن فکر کردم.  و در آن لحظھ بود کھ 
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توجھ شدم کاله و لباس او ھنوز در اتومبیلش بود.  قرار بود روز بعد فارغ التحصیل شود.  این یک صحنھ خیلی وحشتناک  م
 بود، ھمھ ماجرا فقط با یک پیامک بی معنی اتفاق افتاد.  خیلی غم انگیز است.  متاسفم، خیلی غم انگیز است. 

 
ق با ھم در ارتباط بودیم.  بیشتر از اینکھ حرف بزنیم پیامک  اشلی ھر روز صدھا پیامک می داد.  ما از این طری -

 فرستادیم.می
 

 [خانم] ماریا یک فرد فوق العاده بود کھ چندین کار را ھمزمان با ھم انجام می داد.  -
 

 باشد. او بھتر از ھرکسی می توانست پیامک بدھد.  او می توانست با من مکالمھ داشتھ باشد، و کامال متمرکز  -
 

 و در حین حال ھمزمان بھ شخص دیگری پیامک دھد. -
 

 ما در مدرسھ، در خانھ، سینما، بولینگ، رانندگی با ھم بودیم.  -
 

 حتی بھ تلفن  خود نگاه نمی کرد.-
 

گاه  فرقی نمی کرد کجا بودیم، مدام پیامک می فرستادیم.  این خواھر من است.  او بھ پیامی کھ من برایش فرستاده بودم ن  -
کرد.  وقتی سرش را باال گرفت، بھ دیوار وسط جاده از سمت چپ برخورد کرد، و اتومبیلش واژگون شد، و ھمانطور کھ  

فوت از اتومبیل خود در   300در حال اتومبیل بھ دور خود می چرخید از درب سمت راننده بھ بیرون پرتاب شد و در حدود 
تو خواھند گفت کھ این تقصیر تو نیست، اما با دانستن اینکھ تو ھمان فردی   یک گودال فرود آمد.  مردم بارھا و بارھا بھ

بودی کھ او در ھنگام کشتھ شدن با او صحبت می کرد، و اینکھ یک افسر گشت بزرگراه در گزارش بنویسد کھ دلیل آن یک 
رود.  اگر می توانستم برای است. اینکھ او مرده است، چیزی نیست کھ ھرگز از بین ب 12:05پیامک ارسال شده در ساعت 

آخرین بار با او صحبت کنم، فقط می گفتم متاسفم.  این تلفن ھمراه او است کھ در تصادف از آن استفاده کرده است.  چھار  
 حرف کوچک . این چیزی است کھ او را کشتھ است.

 
ھم.  ماریا تنھا قربانی ای نیست کھ من با  او بھای کار خود را پرداخت.  من مجبور شدم بیش از یک بار این کار را انجام د -

 او برخورد کرده ام، و ھرگز آسان تر نمی شود و نخواھد شد.  آیا از دست دادن جان خود بھ دلیل یک پیامک ارزش دارد؟ 
 
 

Slide #69 
Text on slide: 

 الکل، مواد مخدر و رانندگی
بھ ویژه برای نوجوانانی کھ رانندگان بی تجربھ ھستند و   نوشیدن مشروبات الکلی و رانندگی در ھر سنی غیرقانونی است،
 در مصرف مشروبات الکلی نیز بی تجربھ ھستند خطرناک است.

 
PowerPoint Notes: 

ھای مغزی جوان و در  دھد کھ الکل بھ سلولوالدین: شما باید نگران نوشیدن الکل در سنین پایین باشید.  تحقیقات نشان می
و مغز نوجوانان نسبت بھ ھمتایان بزرگسال خود در برابر مسمومیت ناشی از الکل مستعدتر است.    زندحال رشد آسیب می

آزمایشی کھ در آن سلول ھای مغز موش در معرض الکل قرار گرفتند نشان داد کھ الکل فعالیت سیناپسی خاصی را مسدود 
 حالی کھ سلول ھای نوجوان "ناتوان" باقی ماندند.  می کند.   ھنگامی کھ الکل حذف شد، سلول ھای بالغ بھبود یافتند در 

 
 

Slide #70 
Text on slide: 

 درست یا غلط؟
 نوشد، یک انتخاب مطمئن برای رانندگی است.یک دوست کھ فقط "یک نوشیدنی"می

 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفا دست خود را باال ببرید. 
 

PowerPoint Notes: 
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نوشد، یک انتخاب  جملھ درست است، لطفا دست خود را باال ببرید.  یک دوست کھ فقط "یک نوشیدنی"میاگر معتقدید این 
 مطمئن برای رانندگی است. 

 
 

Slide #71 
Text on slide: 

 غلط!
 الکل بالفاصلھ شروع بھ کاھش زمان واکنش و اختالل در قضاوت می کند. 

 
  

 ھیچ نوشیدنی الکلی مصرف نکرده باشد. بھترین انتخاب بعنوان یک راننده، کسی است کھ 
 

PowerPoint Notes: 
الکل زمان واکنش را کاھش می دھد و قضاوت و ھماھنگی را برای ھمھ مھارت ھای مورد نیاز برای رانندگی ایمن، مختل  

زیر آن می کند.  ھرچھ الکل بیشتر مصرف شود، آسیب بیشتر است.  محدودیت ھای قانونی سطحی را تعریف نمی کنند کھ 
ایمن بودن یک وسیلھ نقلیھ یا شرکت در فعالیت ھای دیگر وجود داشتھ باشد.  اختالالت ناشی از مصرف الکل در سطوح 

است.    0.02سال، میزان الکل خون  21بسیار کمتر از حد مجاز رخ می دھد.  در ویرجینیا، حد قانونی برای جوانان زیر 
ر معمول در بدن وجود دارد، بنابراین محدودیت قانونی نوشیدن الکل برای  این میانگین سطح الکل خون است کھ بھ طو

 سال در ویرجینیا صفر است.  21رانندگان زیر 
 
 

Slide #72 
Text on slide: 

 حقیقت در مورد مصرف الکل در نوجوانان
بار سوار وسیلھ نقلیھ ای روز گذشتھ  یک یا چند  30درصد از دانش آموزان دبیرستانی گزارش کرده اند کھ  در طول  28.5

 شده اند کھ راننده آن شخصی بوده است کھ الکل مصرف کرده است.
 

PowerPoint Notes: 
آموز این فقط راننده نیست کھ در معرض خطر بھ دلیل نوشیدن الکل است.  در این نظرسنجی ملی، از ھر چھار دانش

 کھ راننده آن شخصی بوده کھ الکل نوشیده بوده است. دبیرستانی، یک نفر در ماه گذشتھ سوار اتومبیلی شده است 
 

سالھ کھ در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند، مسافر بودند،  19تا  15درصد از نوجوانان  33در ویرجینیا، 
در معرض بنابراین اگر اتومبیلی سوار می شوید  کھ راننده آن الکل نوشیده یا مواد مخدر مصرف کرده ، زندگی خود را 

 خطر جدی قرار می دھید. 
 این نتایج نظرسنجی یادآور این است کھ والدین باید ھمیشھ بدانند کھ نوجوانانشان با چھ کسانی ھستند. 

 
  

با فرزندان خود رابطھ برقرار کنید تا در صورتی کھ نوجوان شما مجبور باشد بین سوار شدن با یک راننده ناتوان و تماس  
 خاب کند، تصمیم بگیرند کھ برای برگشت بھ خانھ با شما تماس بگیرند.   با خانھ یکی را انت

ھمچنین ضروری است کھ والدین بھ وظیفھ خود پایبند باشند و نوجوانان را بشناسند و ھنگامی کھ آنھا در این زمینھ قضاوت 
 درست می کنند و مانند یک فرد بالغ تصمیم می گیرند، آنھا را تشویق کنند.   

 
 

Slide #73 
Text on slide: 

 چھ کسی نوشیدنی الکلی را تھیھ می کند؟
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 برگزاری مھمانی ھایی کھ برای زیر سن نوشیدنی ھای الکلی سرو می شود جرم است
 

PowerPoint Notes: 
 نوشیدن الکل توسط نوجوانان در ویرجینیا خالف قانون است.   

نوجوانان: مشروبات الکلی و مواد مخدر غیرقانونی ھستند، زمان واکنش شما را کاھش می دھند و واقعیت را تحریف می 
کنند.  بھ طور متناقض، در حالی کھ الکل بھ شما آسیب می رساند، ممکن است باعث شود فکر کنید راننده فوق العاده ای 

 ل مستی رانندگی نکنید.   ھستید.  از این ترکیب بد اجتناب کنید.  در حا
 

 والدین: آیا می دانید این نوجوانان از کجا الکل تھیھ می کنند؟ 
 

خوب، عالوه بر دوستان و خواھر و برادر بزرگتر، مطالعات نشان می دھد کھ والدین در جامعھ تھیھ کنندگان اصلی     
د عواقب احتمالی برای نوجوانان خود و برای خود نوشیدنی ھای الکلی برای جوانان زیر سن ھستند.   لطفاً بھ دقت در مور

 فکر کنید و در مورد این مقررات با سایر والدین در جامعھ گفتگوھای الزم را انجام دھید.
است کھ مھمانی ھایی کھ نوشیدنی ھای الکلی تحت نظارت بزرگساالن سرو می شود، با نیت بھ حداقل  مطالعات نشان داده 

 شود!  سطح باالتری از پیامدھای مضر مرتبط با الکل برای جوانان میرساندن آسیب، منجر بھ 
 
 

Slide #74 
Text on slide: 

 قوانین برخورد شدید 
 سال، خرید، ھمراه داشتن یا مصرف مشروبات الکلی غیرقانونی است. 21در سن زیر  •
دالری یا  500ند، جریمھ اجباری در صورت محکومیت، دادگاه امتیازات رانندگی را بھ مدت یک سال تعلیق می ک  •

 ساعت خدمات اجتماعی را اعمال می کند. 50تکمیل حداقل 
 

PowerPoint Notes: 
سال کھ مشروبات الکلی و رانندگی می کنند قوانینبرخورد شدید دارد، بھ این معنی کھ اگر بھ  21ویرجینیا برای افراد زیر 

محکوم شوید، این مجازات شامل از دست دادن امتیاز رانندگی شما بھ مدت  جرم رانندگی پس از مصرف غیرقانونی الکل 
ساعت خدمات اجتماعی می شود.  اکثر ایالت ھا قوانین برخورد شدید  50دالری یا  500یک سال و حداقل جریمھ اجباری 

 برای جلوگیری از حوادث و محافظت از جوانان و مغز در حال رشد دارند. 
 

ب اشتباھی شود و در یک مھمانی شرکت کند کھ در آن نوشیدنی الکلی وجود دارد، قاضی جریمھ ای  اگر نوجوان شما مرتک 
دالری یا خدمات اجتماعی اعمال می کند و مجوز یا صالحیت فرزند شما را برای دریافت مجوز بھ مدت یک سال بھ  500

 أثیر خواھد داشت.  حالت معلق در می آورد.  این تعلیق بر بیمھ اتومبیل خانواده شما نیز ت
 

تخطی بیشتر از قوانین رانندگی و مشروبات الکلی برای افراد زیر سن قانونی می تواند منجر بھ جریمھ ھای مالی باالتر،  
زندان، مشروطیت، و الزامات مشاوره شود و ھمچنین پذیرش دانشگاه ھا، بورسیھ ھا، کمک ھای مالی و فرصت ھای شغلی  

 را تحت تاثیر قرار دھد. 
 
 

 Slide #75 
Text on slide: 

 رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر
 رانندگی پس از مصرف برخی مواد، حشیش یا داروھای غیرقانونی خطرناک است.   •
 شما نمی توانید سطح ناتوانی را قضاوت کنید.  •

 
PowerPoint Notes: 
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رانندگی پس از مصرف برخی مواد، ماری جوانا و تمام مواد غیرقانونی خطرناک است و می تواند باعث تصادفات 
رانندگی، جراحات و تلفات جانی شود.  مانند رانندگی پس از مصرف الکل، رانندگان نمی توانند میزان آسیب خود را پس از 

د، بنابراین ھر مقدار مصرف ، خود و دیگران را در معرض خطر مصرف ماری جوانا یا سایر مواد غیرقانونی قضاوت کنن
  DUIقرار می دھد.  ھمچنین، مانند رانندگی تحت تأثیر الکل، کسانی کھ با مواد مخدر زیاد رانندگی می کنند، می توانند 

 (رانندگی تحت تاثیر مواد یا الکل) دریافت کنند. 
  

برای شناسایی رانندگان مواد مخدر آموزش دیده اند.  بر اساس مطالعات   مجریان قانون در سراسر ویرجینیا بھ طور ویژه
اخیر در کنار جاده توسط اداره ملی ترافیک بزرگراھھا، حداقل یک تست از ھر چھار راننده در جاده ھای آمریکا مثبت بوده  

 است.
 
 

Slide #76 
Text on slide: 

 والدین، نقش شما مھم است! 
 ورد نوشیدن الکل و رانندگی گفتگو کنید با نوجوانان خود در م •
 نفر در تصادفات رانندگی در حالت مستی جان خود را از دست می دھند  10000ساالنھ بیش از  •
 دقیقھ یک نفر  50ھر  •

 
PowerPoint Notes: 

 این یک واقعیت است کھ والدین نقش کلیدی در تصمیم گیری خوب در رابطھ با نوشیدن الکل و رانندگی دارند. 
تحقیقات نشان داده است کھ وقتی والدین در زندگی نوجوانان نقش عمده دارند و روابط نزدیکی با آنھا دارند، نوجوانان کمتر  

 بوط بھ الکل می شوند وقتی والدین آنھا: الکل می نوشند.  نوجوانان کمتر دچار مشکالت مر 
 قوانین و انتظارات شفافی را در مورد نوشیدن تعیین می کنند،   •
 ارتباط خوب بین والدین و فرزند دارند و  •
 نظم و انضباط مداوم برقرار است.   •

استفاده از مواد مخدر بر رفتارھای مربوط بھ مشروبات الکلی و نگرش ھای مطلوب والدین در مورد  عدم نوشیدن و عدم 
  DUIاز خود نشان می دھند، رفتارھای  DUIنوجوانان تأثیر می گذارد تا از مصرف خودداری کنند و والدینی کھ رفتار 

 جوانان را ترویج می کنند.  
 
انشگاه یا  انگاری والدین بھ طور مداوم با پیامدھای منفی نوشیدن الکل مانند انتقال جوانان بھ دعالوه بر این، سھل  

 بزرگسالی مرتبط است.   
 با نوجوان خود در مورد مصرف الکل و رانندگی با مواد مخدر گفتگو کنید.  

صحبت کردن با نوجوانان برای اطالع از منابع و مھارت ھای الزم برای تصمیم گیری خوب در مورد نوشیدن الکل و 
ما ارسال می کند تا بتوانید با نوجوان خود صحبت لیستی از شروع مکالمھ را برای ش MADDرانندگی ضروری است.  

 کنید. 
 
والدین ممکن است از صحبت با نوجوانان خود در مورد نوشیدن مشروبات الکلی در سنین پایین احساس ناراحتی کنند زیرا  

یدن یک نمونھ گفتگوی را در پاسخ بھ سؤاالت نوجوانان در مورد نوش MADDنوشیدند.  خود در نوجوانی مشروب می
مشروبات الکلی توسط والدین ارائھ می دھد.  والدین می توانند بگویند:  "وقتی کوچکتر بودم مشروب می خوردم.  با این 

حال، ما بھ اندازه ای کھ اکنون می دانیم در مورد خطرات الکل نمی دانستیم.  اگر آن موقع می دانستم، با روش دیگری انجام 
 ھ من در مورد آن با تو صحبت می کنم.  می خواھم تو سالم، در رفاه و شاد باشید." می دادم.   بھ ھمین دلیل است ک

 
 

Slide #77 
Text on slide: 

 سرعت
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 بیشتر تصادفات شدید/کشنده برای نوجوانان در سرعت ھای باال بھ خصوص برای مردان اتفاق می افتد.
 یابد. زایش میبا افزایش سرعت، خطر تصادف، نیروی تصادف و شدت تصادف نیز اف

 
PowerPoint Notes: 

سرعت غیرمجاز خطر دیگری برای رانندگان نوجوان است.  چرا تعداد بیشتری از مردان در تصادفات کشتھ می شوند؟  
زیرا آنھا تمایل دارند با سرعت ھای باالتر رانندگی کنند و خطرات بیشتری را متحمل شوند و استفاده از کمربند ایمنی در  

 بین مردان کمتر است.   
 
 

Slide #78 
Text on slide: 

 سرعت، خطر تصادف و صدمات تصادف را افزایش می دھد 
 سرعت باالتر (افزایش) فواصل توقف. •
 سرعت باالتر (افزایش) انرژی تصادف.  •
 مایل در ساعت.  65بھ  55افزایش محدودیت سرعت از  •

o 3%  (افزایش) در احتمال صدمات کشنده. 24(افزایش) در تعداد تصادفات و % 
 

PowerPoint Notes: 
سرعت، مسافتی را کھ یک وسیلھ نقلیھ طی می کند از زمانی کھ راننده یک موقعیت اضطراری را تشخیص می دھد تا 

زمانی کھ راننده واکنش نشان می دھد، افزایش می دھد و ھمچنین فاصلھ مورد نیاز برای توقف وسیلھ نقلیھ را ھنگامی کھ  
فزایش می دھد.  سرعت نیز انرژی تصادف را افزایش می دھد.   ھرچھ سرعت بیشتر  راننده شروع بھ ترمز می کند، ا

 باشد، احتمال اینکھ کمربند ایمنی، کیسھ ھوا و محافظ ھای جاده رانندگان و مسافران را ایمن نگھ ندارد بیشتر است.  
 

شود مرتبط است. افزایش سرعت محدودیت سرعت باالتر با افزایش احتمال مرگ و میر و صدماتی کھ منجر بھ معلولیت 
درصدی در احتمال  24درصدی در تعداد کل تصادفات و افزایش  3مایل در ساعت باعث افزایش حدود  65بھ  55مجاز از 

 مجروح شدن سرنشین خودرو می شود. 
 
 

Slide  79 
Text on slide: 

 انگشت شست بھ عالمت تایید باال یا پایین:  
 خودرو برای نوجوان شماست. خودروی خانواده ایمن ترین 

 
PowerPoint Notes: 

اگر معتقدید کھ این جملھ درست است، انگشت شست خود را بھ سمت باال بلند کنید یا اگر معتقدید این جملھ غلط است، 
 ترین خودرو برای رانندگی نوجوان شما است." انگشت شست خود را بھ سمت پایین بلند کنید:  "اتومبیل خانواده ایمن

 
 

Slide #80 
Text on slide: 

 درست!  
 خودروی خانوادگی بی خطرترین وسیلھ نقیلھ است!

 
PowerPoint Notes: 

 درست است! خودروی خانوادگی بی خطرترین وسیلھ نقیلھ است! 
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Slide #81 

Text on slide: 
 دسترسی بھ وسیلھ قنلیھ شخصی در مقابل دسترسی بھ یک وسیلھ نقلیھ مشترک 

 نوجوانانی کھ دسترسی بھ وسیلھ نقلیھ شخصی دارند بیش از دو برابر احتمال تصادف دارند.  •
دسترسی بھ وسیلھ نقیلھ شخصی بھ عنوان "راننده اصلی" بھ جای وسیلھ نقلیھ مشترک با سایر اعضای خانواده   •

 تعریف می شود.
 

PowerPoint Notes: 
منزل منتظر راننده جدیدش است، باید توجھ داشتھ باشند کھ تحقیقات نشان می  والدینی کھ وسیلھ نقیھ ای دارند کھ در جلوی 

دھد کھ فرزندشان بیشتر در معرض تصادف است.  در استفاده مشترک از یک "اتومبیل خانوادگی"، نوجوان باید آن را  
تذکر دھند و دسترسی بھ وسیلھ قرض کند.   این فرصت را برای والدین فراھم می کند تا قوانین و محدودیت ھای خانواده را 

 نقلیھ را کنترل کنند، کھ راننده نوجوان را ایمن تر نگھ می دارد.   
 
 

Slide #82 
Text on slide: 

 موضوع پنجم:
 برخورد با مجریان قانون 

 
PowerPoint Notes: 

عال اجرا می شود، جاده ھای ما اجرای قانون نقش مھمی در ایمنی ترافیک دارد.  وقتی قوانین راھنمایی و رانندگی بھ طور ف
 امن تر می شوند. 

 
 

Slide #83 
Text on slide: 

 اگر توسط افسر پلیس متوقف شدید
 آرامش خود را حفظ کنید.  •
 بکشید کنار جاده و اتومبیل را تا حد امکان دور از ترافیک نگھ دارید. •
 چراغھای راھنما یا احتیاط را روشن کنید.  •
 سایر وسایلی کھ ممکن است مانع ارتباط با افسر شوند را خاموش کنید. موتور، رادیو و  •

 
PowerPoint Notes: 

اگر توسط یک افسر پلیس متوقف شدید، خونسردی خود را حفظ کنید، وسیلھ نقلیھ خود را از وسط ترافیک بھ کنار راست  
چراغھای راھنما یا احتیاط را روشن کنید و   جاده خارج کنید و اتومبیل خود را تا حد امکان دور از ترافیک نگھ دارید.

 موتور را خاموش کنید.
 
 

Slide #84 
Text on slide: 

 اگر توسط افسر پلیس متوقف شدید(ادامھ)
 پنجره خود را پایین بیاورید تا بتوانید با افسر صحبت کنید.  •
 کمربندھای ایمنی را بستھ نگھ دارید.  •
 در وسیلھ نقلیھ خود بمانید مگر اینکھ افسر از شما بخواھد پیاده شوید. •
 دستان خود را روی فرمان در معرض دید قرار دھید.  •
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PowerPoint Notes: 

ان قرار دھید.  از اتومبیل پیاده  شیشھ خود را پایین بیاورید، کمربند ایمنی خود را بستھ نگھ دارید و دستان خود را روی فرم
 نشوید مگر اینکھ افسر دستور دھد.  مسافران نیز باید ھمچنان کمربند ایمنی را بستھ نگھ دارند و در صندلی ھای خود بمانند.
 
 

Slide #85 
Text on slide: 

 اگر توسط افسر پلیس متوقف شدید(ادامھ)
.  قبل از دستیابی بھ آنھا بھ افسر بگویید این وسایل در کجا قرار  گواھینامھ رانندگی و کارت ماشین را نشان دھید •

 دارند. 
 بھ تمام سواالت افسر پاسخ دھید.  •
 تمام فرمان ھا/دستورھا را دنبال کنید.  •

 
PowerPoint Notes: 

 دنبال کنید. بھ تمام سواالت افسر پلیس با آرامش و واضح پاسخ دھید و تمام فرمان ھا و دستورالعمل ھا را 
 
 

Slide #86 
Text on slide: 

 قانون کنار زدن و آھستھ کردن 
اگر یک وسیلھ نقلیھ در کنار بزرگراه برای اضطراری متوقف شده باشد، باید از خودروی متوقف شده دورید  •

 شوید.  
 اگر نمی توانید مسیر را تغییر دھید، باید سرعت خود را کم کنید.   •
 ماه زندان، و تعلیق گواھینامھ رانندگی بھ مدت دو سال. 12دالر جریمھ،  2500حداکثر مجازات:   •

 
PowerPoint Notes: 

افسر در ویرجینیا وجود دارد و ھمھ آنھا یک چیز مشترک دارند.   ھمھ آنھا در حین انجام وظایف خود در  2000حدود 
تقریباً برخورد کرده اند.  بنابراین، اگر دیدید   بزرگراه ھای ویرجینیا با عبور خودرو ھای دیگر تصادف کرده اند یا

خودرویی در کنار بزرگراه توقف اضطراری کرده است، قانون شما را موظف می کند کھ از خودروی متوقف شده فاصلھ  
ایده خوب  بگیرید.   و اگر نمی توانید مسیر را تغییر دھید، باید سرعت خود را کم کنید و با احتیاط عبور کنید.   این فقط یک 

 نیست؛ بلکھ قانون است! 
 
 

Slide #87 
Text on slide: 

 موضوع ششم: 
 نقش والدین مھم است! 

 
PowerPoint Notes: 

 اجازه دھید نقش والدین را مرور کنیم. 
 
 

Slide #88 
Text on slide: 

 درست یا غلط؟
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 ھمساالن بیشترین نفوذ را در رانندگی نوجوانان دارند.
 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفاً  دست خود را باال ببرید. 

 
PowerPoint Notes: 

 اگر معتقدید این جملھ درست است، لطفا دست خود را باال ببرید.  ھمساالن بیشترین نفوذ را در رانندگی نوجوانان دارند. 
 
 

Slide #89 
Text on slide: 

 غلط!
 عنوان بزرگترین تأثیرگذار خود معرفی کردند!  درصد از نوجوانان والدین را بھ 89

 سھ نفر بعدی:
 . مجریان قانون1 
 . دوستان/ھمساالن2 
 . معلم تعلیم رانندگی3 

 
PowerPoint Notes: 

نفر والدین خود را دارای بیشترین تأثیر در رانندگی خود می دانند.   9راننده نوجوان،  10این غلط است! از ھر 
 ھای بعدی، بھ ترتیب، مجریان قانون، ھمساالن و معلمان تعلیم رانندگی ھستند.  تأثیرگذارترین گروه 

 
 

Slide #90 
Text on slide: 

 والدین: شما مھم ھستید! 
 نقش والدین:

 تاخیر در گواھینامھ   •
 رانندگی ایمن را الگو کنید  •
 تمرین ارائھ دھید  •
 نظارت و تعیین محدودیت ھا  •
 امتیازات رانندگی تعلیق در  •

 شما تفاوت ایجاد می کنید و بھ حفظ امنیت نوجوان خود کمک می کنید. 
 

PowerPoint Notes: 
ماھگی گواھینامھ بگیرد، اما والدین بھترین افراد   3سال و  16اگرچھ مجمع عمومی بھ فرزند شما اجازه می دھد تا در سن 

رانندگی بھ تنھایی در این سن است یا خیر، ھستند، نھ ایالت.   ھنگامی کھ والدین برای تشخیص اینکھ آیا نوجوان آنھا آماده 
خوب و ایمن  توانند بھ فرزندان خود کمک کنند تا یک رانندهدھند کھ فرزندانشان برای رانندگی آماده ھستند، میتشخیص می

 باشند اگر خود:
ام بده نھ آن گونھ کھ من انجام می دھم" عملی نیست.   الگوی خوبی باشند!  عبارات "آنطور کھ من می گویم انج •

اجازه بھ نوجوان خود برای دریافت مجوز بھ این معنی نیست کھ فرزند شما دیگر نیازی بھ نظارت و راھنمایی شما ندارد.  
 واھید کرد.  با ایجاد محدودیتدر رانندگی پرخطر، مانند رانندگی در شب یا با مسافر، نوجوان خود را بسیار ایمن تر خ

اگر فرزند شما رفتار ایمن و مسئوالنھ از خود نشان ندھد، والدین می توانند امتیازات رانندگی فرزند خود را تعلیق   •
 کنند.    قانون ویرجینیا والدین را برای نظارت بر رانندگی نوجوانان در صندلی راننده قرار می دھد. 

 
 

Slide #91 
Text on slide: 

 موضوع ھفتم:
 قرارداد رانندگی بین والدین/نوجوانان.
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PowerPoint Notes: 
 اجازه دھید در مورد قرارداد رانندگی بین والدین/نوجوان صحبت کنیم.

 
 

Slide #92 
Text on slide: 

 مدیریت والدین در مورد رانندگی نوجوانان
 تعیین محدودیت ھای اولیھ برای رانندگان نوجوان مھم است  •

O   :مثالھا 
 چقدر دور می توانند رانندگی کنند 
  مکان ھا/جاده ھایی کھ باید از آنھا اجتناب کنند 
  انتظارات 

 پس از اعطا امتیاز، سلب امتیازات سخت است  •
 

PowerPoint Notes: 
ی رانندگی کند  ھایی را برای زمان، مکان و اینکھ با چھ کسوالدین: شما باید "قوانین خانواده" را ایجاد کنید و محدودیت

 تعیین کنید.   تصور نکنید کھ قوانین ایالتی نوجوان شما را ایمن نگھ می دارد.     
 
 

Slide #93 
Text on slide: 

 مدیریت والدین در مورد رانندگی نوجوانان
 نگھبان استفاده از وسیلھ نقلیھ و امتیازات رانندگی باشید  •
 اجرا کنید و "قوانین خانواده" ایجاد کنید قوانین صدور گواھینامھ نوجوان را  •

 
PowerPoint Notes: 

قوانین ایالتی حداقل محدودیت ھای اعمال شده برای رانندگان جدید را نشان می دھد.  از سوی دیگر، قوانین خانواده کھ 
ایمن تر نگھ می دارد.  توسط والدین کھ نوجوان خود را بھ بھترین شکل می شناسد ایجاد می شود، نوجوان را بسیار بسیار 

قوانین خانواده شما باید شامل محافظت ھایی مانند عدم استفاده از تلفن ھمراه، عدم ارسال پیامک، بدون مسافر، عدم رانندگی  
 در شب و جریمھ ممنوع ، باشد.  

 
 

Slide #94 
Text on slide: 

 قراردادھای کتبی رانندگان جوان را ایمن نگھ می دارد 
اند و قراردادھای مکتوب دارند، کمتر درگیر رانندگی  آموزانی کھ والدین آنھا امتیازات اولیھ رانندگی را محدود کردهدانش

 شوند. پرخطر، گرفتن جریمھ یا تصادف می
 بیمارستان کودکان در فیالدلفیا

 
PowerPoint Notes: 

مشخص می کند و محدودیت ھایی را برای امتیازات اولیھ نوجوانانی کھ قراردادھای کتبی دارند کھ مقررات خانواده را 
رانندگی، مانند عدم رانندگی در شب و بدون مسافر، و عواقب نقض قوانین در بر می گیرد، کمتر در معرض رانندگی 

 پرخطر یا تصادف، یا جریمھ قرار می گیرند. 
 
 

Slide #95 
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Text on slide: 
 مذاکره و ایجاد:

 دگیقوانین و عواقب رانن •
 محدودیت ھای رانندگی و راه ھای افزایش امتیازات •
 کجا و چھ زمانی نوجوانان می توانند رانندگی کنند  •
 مسئولیت ھای مالی •
 موثرتر از قراردادھای شفاھی است! -قرارداد کتبی داشتھ باشید  •

 
PowerPoint Notes: 

ایم.  والدین و نوجوانان باید یک  ندگان نوجوان تاکید کردهدر طول این برنامھ، ما بر اھمیت مشارکت والدین و ایمنی ران
 قرارداد کتبی رانندگی داشتھ باشند و در مورد آن توافق کنند: 

 قوانین و پیامدھا •
 محدودیت ھای رانندگی  •
 کجا و چھ زمانی نوجوانان می توانند رانندگی کنند   •
 مسئولیت ھای مالی •
 یش داد وچگونھ می توان امتیازات را افزا •
 رانندگی بتحت تاثیر الکل یا مواد مخدر ممنوع است  •

 
 

Slide #96 Video –  رانندگی نوجوانان: ھمکاری با ھم 
Text on slide: 

 رانندگی نوجوانان ھمکاری با ھم
 

[Transcript of video] 
 اولین خطر تصادف برای نوجوانان بی تجربگی است.  -

 
 اول رانندگی است. زمانی است کھ والدین باید از نزدیک ھمھ چیز را نظارت کنند. خطرناک ترین زمان شش ماه   -

 
مھم است کھ فرزند خود را از ھمھ عواقب و مواردی آگاه کنید کھ اگر آنھا را رعایت نکند، بداند کھ شما از او چھ انتظاری   -

 ت.دارید، بداند کھ باید چھ بکند ، چھ چیزی اشتباه است، چھ چیزی درست اس
 

یکی از چیزھایی کھ در مورد رانندگی شگفت انگیز است این است کھ این زمان فرصتی است کھ نوجوانان و والدین باید   -
 در مورد یک چیز با ھم ھمکاری کنند. 

 
من  و توافق نامھ والدین/نوجوان سندی است کھ می تواند والدین و نوجوانان را وادار بھ شروع مذاکره در مورد رانندگی ای -

 کند. 
 

- ]Daijaھای یک راننده خوب با من صحبت کرده است و.... ] مادرم درباره مسئولیت 
 

 رعایت قوانین.  -
 

 آره، رعایت قوانین. -
 

 توافق نامھ والدین/ نوجوان دارای یک طرح کلی از قوانینی است کھ نوجوان باید برای حفظ امنیت خود آنھا رعایت کند.  -
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تشویق می کنیم کھ شرایطی را برای نوجوانان ایجاد کنند کھ بواسطھ آن راننده نوجوان تنھا در طول ساعات ما والدین را  -
 روز یا حداقل نھ تا دیر وقت، و بدون مسافر یا یک مسافر، یا رانندگی در ھوای نامساعد، رانندگی کند.

 
 پیامد ھای سرپیچی از مقررات را تنظیم کنند.  و ھمچنین بھ نوجوان و والدین اجازه می دھد تا با ھم کار کنند تا -

 
 بیایید در مورد عواقب آن صحبت کنیم.  -

 
- ]Daija .نقض مقررات محدودیت رفت و آمد [ 

 
 آره، ما با آن مشکل داریم. -

 
- ]Daija  دقیقھ، ھمین ھم  30] چھ می گوید؟ -- 

 
 آمد، تو باید بھ آن احترام بگذارید.نھ، در این مورد بحثی نیست.  نقض مقررات ، محدودیت رفت و  -

 
این در مورد امتیازات دادن تدریجی بھ آنھا است زیرا نشان می دھند کھ می توانند رانندگی در یک بزرگراه و بسیاری از  -

 موقعیت ھای دیگر را کھ قرار است با آنھا روبرو شوند مدیریت کنند. 
 

حین رانندگی حواسش پرت شود.  من فقط از او می خواھم تمرکز   Daijaیکی از بزرگترین ترس ھای من این است کھ  -
 کند. 

 
بزرگترین ترس و نگرانی من این است کھ بھ اندازه کافی خوب رانندگی نکنم وگرنھ تصادف می کنم.  انتظارات مادرم این  -

 است کھ من بھ ھر آنچھ او می گوید عمل کنم، قانون را رعایت کنم و بھترین راننده باشم. 
 

نوجوانانی کھ گزارش می دھند در صورت انجام رفتارھای پرخطر ھنگام رانندگی ، والدینشان از آنھا بسیار ناراحت می  -
شوند، رفتارھای خطرناک کمتری در حین رانندگی در موردشان گزارش شده است و تخلفات کمتری از قانون را مرتکب  

 می شوند. 
 

ا صحبت کردن او را قانع کنم زیرا روی کاغذ است.  اگر روی کاغذ نبود، من می  اگر کاری را انجام دھم، نمی توانم ب -
توانستم دروغ بگویم و طوری باشم کھ انگار ھرگز این را نگفتم، اما روی کاغذ است، می دانم کھ او بھ کاغذ مراجعھ می  

 کند. 
 

 آره  شاید قابش کنم.  -
 
 

Slide #97 
Text on slide: 

 رانندگی والدین/نوجوانان.قرارداد 
 

PowerPoint Notes: 
ساعتھ والدین/نوجوان موجود است.  امیدواریم کھ برای تکمیل  45قرارداد رانندگی والدین و نوجوانان در راھنمای رانندگی 

 قرارداد با ھم وقت بگذارید.   
 
 

Slide #98 
Text on slide: 

 2022قانون جدید از اول جوالی 
بردھا، و غیره مجاز بھ رکاب زدن دو نفره ھستند، (برای مثال دو دوچرخھ سوار  ھا، اسکوترھا، اسکیتدوچرخھ  •

در یک خط در کنار ھم رکاب بزنند) اما در صورت نزدیک شدن بھ وسیلھ نقلیھ باید بھ سمت تک فایل (پشت سر  
از دوچرخھ سوار تغییر مسیر دھند، اگر خط ھم در یک خط) حرکت کنند. (یادآوری:  رانندگان باید ھنگام سبقت 

  فوت فاصلھ داشتھ باشد.) 3بھ اندازه کافی عریض نیست کھ حداقل 
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برای وسیلھ نقلیھ ای در نظر گرفتھ می شود کھ بدون احتیاط یا با حواس پرتی رانندگی می کند   1بزھکاری ردیف  •
 و باعث مرگ یا جراحت فردی آسیب پذیر در جاده می شود. 

 ری: یادآو
سالھ یا باالتر قانونی است.   21اونس برای افراد  1بھ ھمراه داشتن ماری جوانا تا  -شاھدانھ (ماری جوانا)  •

 مصرف ماری جوانا در اماکن عمومی، مدرسھ و ھنگام رانندگی غیرقانونی است. 
  در دست داشتن تلفن ھمراه در حین رانندگی غیرقانونی است.   -تلفن ھمراه  •

 
 

PowerPoint Notes: 
 باید از آنھا آگاه باشید.  2022اینھا چند قانون جدید ھستند کھ از اول جوالی 

کسانی کھ روی دوچرخھ، اسکوتر، اسکیت بورد یا وسایل نقلیھ دیگر سوار می شوند، مجازند دو نفره در یک الین   •
نھا نزدیک می شود، باید در سریع ترین حرکت کنند، اما وقتی وسیلھ نقلیھ ای در حال حرکت با سرعت بیشتر بھ آ

زمان ممکن بھ سمت یک فایل (در یک خط پشت سر ھم) حرکت کنند.  رانندگان باید ھنگام سبقت از دوچرخھ  
فوت فاصلھ بین راننده و دوچرخھ سوار   3سوار تغییر مسیر دھند، اگر خط بھ اندازه کافی عریض نیست کھ حداقل 

   وجود داشتھ باشد. 
برای وسیلھ نقلیھ ای است کھ بدون احتیاط یا با حواس پرتی رانندگی می   1ین یک قانون بزھکاری ردیف اکنون ا •

کند و باعث چرخھ مرگ یا جراحت جدی فردی آسیب پذیر در جاده می شود.  کاربران آسیب پذیر جاده افرادی  
  ھستند کھ بوسیلھ یک سپر خارجی محافظت نمی شوند.

 
 وری اشاره شده است:در اینجا بھ چند یادآ

رانندگی تحت تأثیر ماری جوانا (حشیش) و در اختیار    سالھ و کمتر غیرقانونی است. 20ماری جوانا برای افراد  •
   داشتن آن در محوطھ مدرسھ غیرقانونی است.

  3قل رانندگان باید ھنگام سبقت از دوچرخھ سوار تغییر مسیر دھند، اگر خط بھ اندازه کافی عریض نیست کھ حدا •
افرادی کھ روی دوچرخھ، اسکوتر یا وسایل نقلیھ دیگر   فوت فاصلھ بین راننده و دوچرخھ سوار وجود داشتھ باشد. 

سوار ھستند وقتی وسیلھ نقلیھ ای با سرعت بیشتر بھ آنھا نزدیک می شوند باید بھ یک سمت تک فایل (در یک خط  
 پشت سر ھم) حرکت کنند.  

   ر حین رانندگی برای ھمھ رانندگان در ھر سنی غیرقانونی است. در دست گرفتن تلفن ھمراه د  •
 
 

Slide #99 
Text on slide: 

 متشکریم! 
 از مشارکت و حضور شما سپاسگزاریم.

 لطفاً فرم ارزیابی و ثبت نام را تکمیل کرده و ھنگام خروج در جعبھ بیندازید.
 ارزیابی آنالین:

 https://safeteendriving.org/pfstd/evaluation-studentبرای نوجوانان:  
   https://safeteendriving.org/pfstd/evaluation-parentبرای والدین:  

 
PowerPoint Notes: 

 تکمیل کنید.    QRوالدین/سرپرستان و دانش آموزان:  لطفاً چند دقیقھ وقت بگذارید و ارزیابی آنالین را با استفاده از کدھای 
 

دقیقھ ای آموزش رانندگی والدین/نوجوان متشکریم.  والدین محترم: امیدواریم اطالعاتی کھ  90از حضور شما در این جلسھ 
 ست بھ شما کمک کند تا نوجوان شما یک راننده ایمن تر باشد. امروز بھ اشتراک گذاشتھ شده ا
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Slide # 100 
Text on slide: 

 مراجع
 Allstate   www.allstate.com بنیاد •
• CDC:  رانندگان نوجوانhttps://www.cdc.gov/transportationsafety/teen_drivers / 
 www.cdc.govدرباره رفتارھای خطرناک نوجوانان،   CDCسیستم مدار بستھ  •
   www.research.chop.eduفیالدلفیا، ایمن نگھ داشتن رانندگان جوان،  اطفالبیمارستان  •
 www.nhtsa.gov، ھااداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراھ •
   www.dmv.virginia.govسازمان وسایل نقیلھ ویرجینیا ،    •
 www.vtti.vt.eduموسسھ حمل و نقل ویرجینیا تِک،  •

 


