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 سالیډ   1

 د سالیډ متن: 
Partners for Safe Teen Driving  د تنکی ځوان په خوندي ډول د موټر چلولو لپاره ملتیا کوونکی(: د والدینو/سرپرست او تنکي(

 دقیقو پریزنټیشن)پیشکش(  90ځوان موټر چلولو په اړه د 

 "والدین کلیدی رول لوبوي" 
 ( کوډ QRکیو آر )

 آزموینه بشپړ کړۍ.   که امکان ولري، له دی مخکی چی غونډه پیل شي، والدین/سرپرست د پریزنټیشن وړاندي دا 
]د ویرجینیا د ښوونې او روزنې مدیریت، د ویرجینیا د ترافیکو مدیریت، او د تنکی ځوان په خوندي ډول د موټر چلولو لپاره ملتیا 

 کوونکی، لپاره لوګو[ 
 

 (  نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 پریزنټیشن ته ښه راغالست!    Partners for Safe Teen Drivingد 

 
والدینو او سرپرستانو، که امکان ولري، مهربانی وکړی   په دې پروګرام کې ستاسو ګډون او په اړه یی ارزونه زمونږ لپاره اړینه ده. 

ه؛ د غونډې په  دا یوه داوطلبانه آزموینه د  په سالیډ کی د کیو آر کوډ په کارولو سره د پریزنټیشن څخه تر مخی آزموینه بشپړ کړۍ. 
    پای کې به یوه لنډه ارزونه او د پریزنټیشن وروسته به آزموینه هم تر سره کیږي.  

 
مګر د تنکی ځوانانو د خوندي   --نه یوازې تاسو د موټر کیلي په الس کې لرئ  --والدینو، تاسو دلته له دي لپاره یاستی ځکه چی 

کاره ډول په ډاګه کوي چی د تنکی ځوانانو په چلند تر ټولو زیاته اغیزه والدین  ساتلو کلی هم ستاسو په الس کی ده. څیړنی دا په ښ
 اګه کړۍ.   لري.  والدینو: تاسو باید د خپلو کورنیو لپاره په خوندي ډول د موټر چلولو واضح غوښتنی په ډ 

 
ستاسو د تنکیو ځوانانو لپاره د خوندي    د ښوونکو په توګه، مونږ غواړو له تاسو سره په ګډه -د موټر چلوونکو د تعلیم په برخه کی

موټر چلولو چلند بنسټ جوړ کړو او په سمه توګه پریکړې کولو لپاره اړین پوهاوي او مهارتونه در کړو.  د والدینو په توګه، تاسو  
 کولو څخه منی کړۍ.   باید د قواعدو او د هغی د پایلو په اړه یو ښه جوړښت رامنځ ته کړئ چې ستاسو تنکی ځوانان د خرابو پریکړو 

 
 ځوانانو: دا تاسو پوری ده چی باور جوړ کړۍ او په سمه توګه پریکړی تر سره کړۍ. 

 
 

 سالیډ  2

 
 د سالیډ متن: 

 د پریزنټیشن موخی او موضوعات 
 د ځوانانو د موټر چلولو خطرونه او د ځوانی عمر ماغزه  •
 د زده کوونکی پرمټ)اجازه( او ستاسو خپل تنکی ځوان ته موټر چلول ور زده کول   •
 موقتي جواز او د فراغت جواز شرایط •
 نور نظرونه یا نوری پام کی نیونی: ستړیا، ګډوډي یا حلل، الکول، سرعت او د موټر انتخاب  •
 قانون پلی کوونکو سره خبری اتری کول  •
 والدین ارزښت لري!  •
 ینو/تنکی ځوان تړونوالد •

 ( کوډ QRکیو آر )

 
 (  نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

هغه والدین یا سرپرستان څوک چی په هسپانوي، عربی، چینایی، دري فارسی، کوریایی پښتو، اردو، یا په ویتنامی ژبو خبری کوي،  
  ( په کارولو سره تاسو کولی شی چی دا پریزنټیشن تعقیب کړۍ. QRپه دی سالیډ کی د کیو ار کوډ )



 

2 

 

 
 کلیدی رول ورکوي:  ویرجینیا آیالت والدینو ته په الندینو کی لوبولو لپاره 

 تنکی ځوانانو ته موټر چلول ور زده کول    •
 تنکی ځوان/ځوانی ته د هغه/هغی موټر زده کړی پرمټ تر السه کولو لپاره اجازه ورکولو کی   •
د موټر چلولو امتیازات په الس کی نیول تر هغه وخت پوری تر څو چې والدین احساس وکړي چې د دوی تنکي ځوانان د   •

 ولو لپاره اوس چمتو دي او / یا هوښیار دي    موټر چل
 د فراغت جواز قوانین پلي کولو کی، او  •
 د موټر چلولو امتیازات ځنډول کی که چیرته تنکی ځوان په مسؤالنه ډول چلند نه کوي.  •
   

 د دې پریزنټشن پر مهال، مونږ به د الندې ذکر شوي هری موضوع په اړه خبری اتری وکړو. 
 
 

 والدین: تاسو کلیدی رول لوبوۍ                      –ویډیو   دریم سالیډ:
 د ویډیو متن/لیک 

کله چې ماشومان کوچني وي، تاسو د ورځی لخوا د هغه غوره پاملرنې په لټه کې یاستی، تاسو د موټر غوره څوکۍ په لټه کې   -
ید وغواړي چې د هغوی ماشومان تر ټولو غوره موټر  یاستی، او ناڅاپه، ستاسو ماشوم د موټر چلولو عمر ته رسیدلی وي. والدین با

 چلوونکي وي. 
 

 تنکی ځوانانو سره مرسته وکړئ تر څو فعاله خوندي، الیق بالغ جوړ شي پرته له مړه کیدو. د خپلو   -

 
 د ځوانانو ترمنځ د مړینې تر ټولو لوی المل د موټرو ټکرونه دي.  -

 
نکي ځوانان د موټر چلولو په خطرونو نه پوهیږي. هغوي پوهیږي. مګر د ځوانانو  دا یو غلط فهم دی چې دا ډول فکر وشي چې ت  -

 لپاره دا ننګونه ده چې کله د هغوی وخت وي، دوی ممکن غلطی پریکړی تر سره کړۍ. 
 

والدین د ځوانانو د ټکرونو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. کله چې د ځوانانو وپوښتل شي چې هغوی د چا نظرونو ته غوږ نیسی،   -
 ډاګه کوي. هغوی زیاتره خپل والدین په  

 
 په خوندي ډول موټر چلولو کی تر ټولو اړین کار قضاوت کول دي.  -

 
-  [Flaura مونږ پوهیږو چې دا تر هغه وخته ]  کلن نه شي، چې د مغز مخکنی برخه، یعنی پری   25پورې نه کیږي چې دوی شاوخوا

 فرنټل کورټیکس په بشپړ ډول وده ومومي.  
 

او ډیری څیزونه چې وده یی نه وی موندلی هغه د دوی د خطر مدیریت، پریکړه کول، او مختلف څیزونه دي چې دوی ورته اړتیا   -
 وونکي شي. لري تر څو په ښه خوندي ډول موټر چل 

 
د تنکیو ځوانانو لپاره د ټکر تر ټولو لومړی  خطر د تجربی نه لرل دي. دوی باید د مور یا پالر سره د موټر چلولو تمرین وکړي   -

 ترڅو مور یا پالر وکولی شي د دوی سره خپله پوهه او تجربه شریکه کړي. 
 

 یطو کې. هر څومره چی ډیر ساعتونه وي، بهتره ده، او په مختلف ډول شرا -
 

-  [Eliseo  د ژمي په ورځو کی، په ګڼ شمیر ځایونو کې د موټر ودرولو ځایونه شتون لري. په سکډ کنټرولولو یا موټر ښؤییدلو ]

 باندي کار وکړئ. دا له دي لپاره ده، کله چی دغه ډول حاالت رامنځ ته شي، دوی به ورته چمتو وي. 
 

وانانو اغیزه کوي. لومړی نمبر یی د تجربی نه لرل دي او دوهم نمبر یی پام بل  مونږ ګورو چې دوه اړین څیزونه دي چې په ځ  -
 طرف ته اړول یا ګډوډول دۍ. 

 
 پام ګډوډول/پام بل خوا ته اړول. نو اوس د پام ګډوډولو لپاره ځینی المل څه کیدای شي؟  -

 
 پام اړوي. خوراک، څښاک، موبایل کی پیغام لیکل، او هر هغه څیر چې سړک ته د کتلو څخه  -
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تنکی ځوانان د پام ګډوډیدو په ننګونو نه پوهیږي او زه فکر کوم چې یوازی والدین کولی شي د مقرراتو په ټاکلو سره د هغوی سره   -

مرسته وکړي. ورڅخه دا تمه ولري چې موټر چلول یو امتیاز دی چې تاسو یې ترالسه کولۍ شۍ او تاسو یې د هوښیارتیا، او ښه  
ره ترالسه کوئ. او د فراغت په ترڅ کی جواز تر سره کول، چی په ډیری آیالتونو کی یو قانون دۍ، والدینو ته موقع  مهارت ښودلو س

 په الس ورکوي چې پدې باندې تکیه وکړي. 
 

ې  لومړی مرحله د زده کوونکی پرمټ دی، چیرته چې ځوان د بالغ کس د څارنی تر الندي موټر چلوي. دویمه مرحله دا ده چیرته چ -
تنکی ځوانان کولی شي په یوازی ځان موټر وچلوي، مګر دوی ځینې محدودیتونه لري، د بیلګی په توګه په موټر کې د نورو ځوانانو  

 سره د موټر چلولو اجازه نه لرل یا د شپې لخوا د موټر چلول. او دریمه مرحله په بشپړه توګه جواز دۍ. 
 

ځوانان په یوازی ځان د موټر چلولو جواز ترالسه کړي،  ځوانان او والدین باید د  مونږ دا سال ورکوو چی له دي مخکې چې تنکي  -
 موټر چلولو امتیازاتو په اړه خبرې اترې وکړي چې تنکی ځوانان به د یوې ټاکلې مودې لپاره ولري. 

 
هغه مور یا پالر چې یو واک لرونکی مور یا پالر دۍ، څوک چې قواعد ټاکي، دا ډاډ ترالسه کوي چې ځوانان دغه قواعد تعقیبوي،  -

 تاسو په ګډه سره پری کار وکړۍ، د هغه ځوانانو د ټکر احتمال نیم په نیم کم وي. 
 
 

 سالیډ  4

 
 د سالیډ متن: 

 والدین ارزښت لري! 
 مهارتونه اړین دي، دغه مهارتونه د موټر چلولو خطرناک چلند نه کموي. که څه هم د موټر چلولو 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

که څه هم د موټر چلولو مهارتونه زده کول په ځانګړي ډول اړین دي، یوازې د موټر چلولو مهارتونه خطرناک چلند نه کموي.   
و مهارتونو سره لږ څه تړاو لري.  پرله پسی څیړنو په ډاګه کړۍ چی د  خطرناک چلند ښودل بدی پریکړې دي چې د موټر چلول

والدینو ښکیلتیا خطرناک چلند او د ځوانانو د موټر ترافیکی پیښی کموي.  نو مونږ هیله لرو هغه څه چې تاسو یې نن شپه زده کوئ، د  
پرانیزي او دا چې تاسو به د خپل تنکی ځوان موټر  انتخابونو په اړه به ستاسو او د ځوانانو ترمنځ ژورې خبرې اترو لپاره الری 

 چلولو چلند له نږدې څخه وڅارئ او ورته به په دوامداره توګه الرښوونه وکړئ. 
 

 سالیډ  5

 د سالیډ متن: 
 لومړی موضوع: 

 د ځوانانو د موټر چلولو خطرونه او د ځوانی عمر ماغزه 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 به، مونږ د ځوانانو د موټر چلولو خطرونو او د ځوانی عمر ماغزو په اړه خبری اتری وکړو. په لومړی موضوع کی 
 
 

 سالیډ  6

 د سالیډ متن: 
 آیا ښه مساوي دۍ د خوندیتوب سره؟

 په خوندي ډول موټر چلول مساوی دی، په ښه توګه د موټر چلولو سره د بالغ/پوخ عمر کس له نظره:  •
په ښه توګه موټر چلول مساوي دۍ په مهارت سره د موټر چلولو مګر اړینه نه ده چی په خوندي  د تنکی ځوان له نظره:  •

 ډول موټر چلول وي  
 ”په خطری ډول موټر چلول دا په ډاګه کوي چی زه یو مهارت لرونکی موټر چلوونکی یم“د تنکی ځوان له نګاه څخه:   •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 
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ر چلول څه ته وایی؟  آیا دا د مهارت په معنی دۍ؟  آیا دا په ښه توګه د پریکړی کولو په معنی دۍ؟  آیا د جریمه  په خوندي ډول موټ 
 کیدو پرته د موټر چلولو په معنی دۍ؟  والدین او تنګی ځوانان په خوندي ډول د موټر چلولو په اړه بیالبیل تعریفونه لري.   

نکی، په خوندي ډول موټر چلوونکی دۍ. والدین په دې باور دي چې یو خوندي موټر  والدین په دی باور دی چی ښه موټر چلوو
 چلوونکی مناسب واټن ساتي، د سرعت اندازه رعایتوي، او د یو مسؤل بالغ کس په څیر چلند کوي.  

 
، نو هغوي ښه موټر  تنکی ځوانان په دی باور دي چی، که هغوی په یو موړ کی په لوړ سرعت سره  تیر شي او پیښی سره مخ نه شي

چلوونکي دي.   څیړونکی په دی باور دی چی په تنکی ځوانانو کی د خوندي ډول موټر چلولو توپیری نظر له دی لپاره دۍ چی د  
 تنکی ځوانانو د ماغزو هغه برخه چی په خطر پوهیږي، په بشپړ توګه یی وده نه دی موندلی.  

 
 

 سالیډ  7

 د سالیډ متن: 
 لپاره خطرونه د ځوان موټر چلوونکی 

 بی تجربه ګی/د سالم عقل نشتوالی  •
 د هیجانی حالت لټه  •
 د تنکی عمر سپرلی/مسافرین  •
 په یو وخت کی څو کارونه کول  •
 د څوکی پټه یا سیټ بیلټ نه کارول  •
 پام ګډوډونکی کارونه کول  •
 ستړتیا  •
 په سرعت سره موټر چلول  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

حتی"ښه" تنکی ځوانان هم. دا له دی لپاره ځکه ټول بی تجربی موټر چلوونکی   --د موټر ترافیکی پیښو سره مخ کیدي شي هر څوک 
 تجربه نه لري او ډیر امکان لري چی ټکر وکړۍ.   

 
 ی اتری وکړو. د دی پریزنټیشن په اوږدو کی به مونږ د دغو تنکی ځوانانو لپاره د موټر چلولو خطرونو په اړه په تفصیل سره خبر

 
 سالیډ  8

 د سالیډ متن: 
 د ځوان موټر چلوونکی لپاره خطرونه, دوام مومی. 

 د شپی لخوا موټر چلول  •
 د والدینو د مدیریت نشتوالی  •
 الکول، بهنګ، او نور نشه یی توکي •
 د موټر نوعیت  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

تنکی ځوانان د شپې لخوا موټر چلول څه ډول اداره کوي؟ تنکي ځوانان د خپلو والدینو سره په ګډه د شپې له خوا د موټر   •
 چلولو سره کم مخامخ کیږي، او دوی هم په بده توګه له خوب څخه محروم کیږي.   

لرئ چې خپل تنکی ځوان ته یو  د موټر نوعیت د ځوان موټر چلوونکي په چلند څه ډول اغیزه کوي؟  که تاسو پالن  •
ځلیدونکی سور سپورټی موټر په الس ورکړئ، دا ممکن ستاسو د ماشوم لپاره غوره انتخاب نه وي.  ډیر کم امکان لري چی ستاسو  

 ماشوم د کورنی په موټر کی سرعت څخه کار واخلی. 
اینس په ښکاره ډول روښانه دی: والدین ارزښت  د ځوانانو ماغزه د والدینو د الرښوونی نشتوالی په کوم ډول اداره کوي؟  س •

لري، او د والدینو په ښه ډول سرپرستی کولی شي د ځوانانو په ټکرونو کی د پام وړ کمې رامنځ ته کړي او د یوې غمیزې مخه  
 ونیسي.  

په پوهیدو کې   خام ماغزه په کوم ډول الکول، چرس او نور نشه یی توکي اداره کوي؟  تنکی ځوانان د پایلو او خطرونو •
 ستونزه لري. له بده مرغه، تنکي ځوانان ممکن د ناتوانی په وخت کې د موټر چلولو په اړه دویم ځلی فکر ونه کړي. 

 
 سالیډ  9

 د سالیډ متن: 
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 رښتیا یا غلط؟ 
 کلنی پوری نه پخیږي.  25ماغزه تر

 الس پورته کړۍ که تاسو په دی باور یاست چی دا خبره رښتیا ده.  •
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 کلنی پوری نه پخیږي.   25الس پورته کړۍ که تاسو په دی باور یاست چی دا خبره رښتیا ده: ماغزه تر

 
 

 سالیډ  10

 د سالیډ متن: 
کلنۍ پورې   25فرنټل لوب د ماغزو مخکنی برخه ده  کوم چې د پایلو درک کول او فشار کنټرولوي، خوځیږی اوتر  ځواب سم دۍ!  

 نه پخیږي. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کوم   سلنه وده مومی. د ماغزو تر ټولو غټه برخه، کورټیکس، په برخو تقسیم شوي ده  80دا خبره رښتیا ده! ماغزه په ځوانی تقریبا 

چی له شاه خوا څخه مخی طرف ته پخیږی. د نښلولو وروستۍ برخه  مخکنۍ برخه ده، د درک کولو پروسو لکه د الملونو وړاندی  
 کلنۍ پورې نه بشپړ کیږي.   25کولو، پالن کولو او قضاوت کولو مٔسولیت په غاړه لري. عموما، دا ذهني ادغام تر 

 
نه وی چې لږ میلونه ولري. تنکی ځوانان ډیر تیز ماغزه لري، مګر هغوی نه پوهیږي چی   د تنکي ځوان مغز د یو بالغ مغز په څیر

 ورسره څه وکړي.  
 د تنکی ځوانانو ماغزه: 

 خطرناک حالتونه له وافعیته کم اټکلوي او   •
 د لیوالتیا او نورو تجربو طرف ته جذب شوي وي کوم چی شدید احساسات رامینځته کوي.  •

ځوانان اکثرا موټر سرعت کی چلوي، د ټرافیک لین څخه بهر او دننه کیږي، نور موټر له ډیر نږدې تعقیبوي، په   له همدې امله، تنکي
خپلو ګرځنده تلیفونونو کی خبرې کوي، یا د ستړیا یا نشې په حالت کې موټر چلوي. خالصه دا چی تنکي ځوانان په یوازی ځان د  

ې لري، والدین باید ګام پورته کړي او "د خپلو تنکیو ځوانانو لپاره د ماغزو د  خطر مدیریت په اړه په پریکړې کولو کې ستونز
 مخکنۍ برخی په توګه خدمت" تر سره کړي.  

 
 

 سالیډ  11

 د سالیډ متن: 
 کلنی پوری(  19کلنی څخه تر   15په ویرجینیا آیالت کی د تنکی ځوانانو ټکرونه )د  

 کال کی:  2021په 

 مرګونه   60 •

 ټپیان  5,097 •

 2021ویرجینیا آیالت د ترافیکی پیښو حقیقتونه: د ترافیکو مدیریت،  د 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

موټری خپله ټکر نه کوي، خلک یی ټکروي. موټر چلوونکی، په ځانګړې توګه ځوان موټر چلوونکی، د موټرو د خوندیتوب په برخه  
رافیکی پیښو معلوماتونه دا په ډاګه کوي چې هغه تنکی ځوانان چې موټر یی د  کې ضعیفه نقطه ده. دا په زړه پورې خبره ده چی د ت 

زیات وخت لپاره چلولی وي، ترافیکی پیښی هم زیاتی لري. د زړو ځوانانو لپاره د حادثې لوړه کچه د دوی د موټر چلولو ډیر  
ی کچی د متحده آیاالتو عمومي غونډه وهڅوله چې  امتیازات، لږ محدودیتونه، او د والدینو لږ نظارت ته منسوب شوي. د پیښو دي لوړ

 د تنکی د ځوان مسافرینو محدودیتونه د پاخه تنکی ځوانانو لپاره عملی کړۍ یا وګوری . 
 
 

 سالیډ  12

 د سالیډ متن: 
 د تنکی ځوانانو ترافیکی پیښی له څه امله کیږي؟ 

 شواهد په ډاګه کوي چې دا د موټر چلولو ضعیف مهارتونه ندي چې د ځوان موټر چلوونکو ترمنځ د ټکر المل کیږي.  •
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 دا ټکرونه د هغوی د تجربی نه لرلو او چلند له امله رامنځ ته کیږي.  •
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

وی د چلند له امله رامنځ ته کیږي، نه د کمزوری موټر چلولو مهارتونو  د تنکی ځوانانو ګڼ شمیر ټکرونه د تجربی د نه لرلو او د هغ
له امله. او هغه تنکي ځوانان چې ډیر خطرونه په ځان منی، د دوی د موټر چلولو مهارتونو په پام کی نیولو سره ځانونه د ترافیکی  

حتمال لري چې تنکي ځوانان د پوخ عمر موټر  پیښو سره مخ کوي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د معلوماتو پر اساس،  ډیر ا 
چلوونکو په پرتله  خطرناک حالتونه له پامه وغورځوی یا یی ونه شي پیژندلی. ډیر امکان لري چی تنکي ځوانان د پوخ عمره موټر  

 چلوونکو په پرتله په اړینو پریکړو کولو کی تیروتنه تر سره کړی چی د جدی ترافیکی پیښو المل کیدي شي.  
 

بت او منفي چلندونه د وخت په تیریدو سره وده مومي.  دغه چلند د تجربې او هڅولو له الرې بدلیدلی شي، او والدین د تنکی مث 
 ځوانانو په چلند بدلولو کې تر ټولو زیات اغیز لري.   

 
 

 سالیډ  ویډیو  13

 د سالیډ متن: 
 د والدینو پاي 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 مونږ نه غواړو چی په دی کوټه کی دا کار د کوم ماشوم سره وشي . له همدې لپاره مونږ ټول نن دلته موجود یو.  
 

 ویډیو: د والدینو پاي 
 د ویډیو متن/لیک: 

یوه ښه زده   Brandyهغی یوازی خلکو سره مینه درلوده. هغی په آسانی سره ملګری موندلی وو، او هغی ډیر ملګری درلود.  -

ی وه، هغی د زده کړی سره مینه درلوده. هغه واقعا د کالج تګ ته هیله منده وه.  او زه به هیڅکله دا هیر نکړم کله نه چې هغه  کوونک
کی د شاملیدو لپاره د خپل د منلو لیک په موخه یی خپل میل باکس له نږدی څخه څارلو،   James Madisonپه دی لټه کې وه ، او په 

خپل میل باکس ته الړه او بیرته راستون شوه ، هغه دروازی کی داخل شوه او هغې وویل، "هو، هو، هو!" او  هغه ورځ هغه او په 
هغې پاکټ پرانیست، تاسو پوهیږئ، هغې وکتل، او هغې خط ولوست، هغې وویل، او ما هلته لیدله، هغې یوازې وویل: "هو، هو،  

ان ډیر ښکلی او نیله وو او ځلیدونکی لمر وو او دا یوازې یوه ښکلې ورځ  هو!" هغې وویل. د جنوری میاشت یوه ښکلی ورځ وه. آسم
 وه.  

 
بجو پورې ښوونځي ته تللی وه. هغه هلته ناسته وه او یو کاڅه غله دانه یې وخوړله، او د   11او په هغه ورځ، اړتیا نه وه چی هغه تر  

موټر کې  شوه، هغې خپل سیټ بیلټ وتړه. کله چې به هغه په تګ وړاندي یې درې ځله جامې بدلې کړې. کله چې هغه موټر ته پورته 
 کېناسته، که هغی به موټر چلوه یا که به د سپرلی په توګه وه، هغې به تل خپل د سیټ بیلټ تړه.  

 
وو ویل    او په هر صورت، هغه سهار د پولیسو مخابره چاالنه وه،  او ما یوازې، په ذهن کی واوریده، ما دغه شان واوریده چې دا یی

الره کې ډیره بده پیښه شوې ده. او زه هلته اورسیدم او په سړک کې اور وژونکی والړ وو، تاسو پوهیږئ، ترافیک ته یی    130په 

الرښوونه کوله، او ما وکولی شو چی  یو ګاډی وګورم او بمپر یی وګورم. او ما یی نښه)سټیکر( ولید. او زه پوه شوم چی دا د هغی  
ه د سړک غاړې ته ودریدم او د هغه اور وژونکي څخه مې وپوښتل، ما وویل، "هغه کوچنۍ نجلۍ چی دغه ګاډی یی  ګاډی دۍ. نو، ز

چلوه،" ما وویل، "آیا هغه په بده توګه ټپی شوۍ ده؟" هغه وویل: آیا ته د هغې خپلوانه یې؟ ما وویل, "هو،  زه د هغی مور یم." او په  
کي چې یو یې زما پر یوي لوري او بل یې بل لوري ته ودریده، ما وویل، "هغه کوچنۍ  دې وخت کې د ژغورنې ډلې دوه کارکوون 

نجلۍ چې دغه ګاډی یی چلوه،" ما وویل: آیا هغه په بده توګه ټپی شوۍ ده؟ او هغه ښځی وویل، "هو، ښاغلۍ." ما وویل، "آیا هغه مړه  
 ده؟" هغی وویل،, "هو، ښاغلۍ." 

 
 

 سالیډ  14

 د سالیډ متن: 
 د یوې غمیزې له امله مه بدلیږي. د غمیزې د مخنیوي لپاره ځان بدل کړۍ. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 
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فعال/ویښ اوسیږي! مونږ باید د یوي غمیزی له امله بدل نه شو. والدین باید د مخنیوي تدابیر رامینځته کړي چې د پیښې څخه مخنیوی  
 وکړاي شي.  

 
 

 سالیډ  15

 د سالیډ متن: 
 کنټرول د چا په الس کی دۍ؟ 

چې والدین یې ورسره ښکیل وو، مرسته    -د ځوان موټر چلوونکی په اړه په ملی کچه سروې وموندله چې هغه تنکي ځوانان  
د ترافیکی پیښی احتمال یی   -کوونکی، مالتړي وو او چا چې مقررات جوړ کړي وو او دغه مقررات یې څارل )واک مند والدین( 

 نیمایي وو او د موټر چلولو تر ټولو خوندي ریکارډونه یې درلودل. 
 د ماشومانو روغتون  Philadelphiaد 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

والدینو: د خپل تنکی ځوان د خوندي ساتلو لپاره، تاسو باید فعال اوسئ او ورسره خبری اتری وکړی چې کنټرول ستاسو په الس کی  
 ژوند په دې باندي تکیه کوي.   دۍ! د هغوی 

او ځوانانو تاسو به دا زده کړی، که مو تر اوسه نه وی زده کړۍ، چی بارو په مٔسوالنه ډول چلند او پریکړو کولو ال الری تر السه  
 کیږي، او دوام موندلی شي.  

 
 

 سالیډ  16

 د سالیډ متن: 
 والدین په خپلو تنکی ځوانانو تر ټولو زیات اغیز لري 

 
 ( نوټونه: PowerPointپواینټ) د پاور

لخوا یوې څیړنی په ډاګه کړی چې والدین د ناخوندي موټر چلولو   SADDاو  Liberty Mutualتاسو کوم ډول رول ماډل یاست؟  د 

په چلند کی د ښکلیل کیدلو سره یو خرابه بیلګه وړاندي کوي، د بیلګی په توګه د موټر چلولو په وخت کی متن لیکل،  او  دوی د  
سلنه تنکي ځوانان وایي چې د دوی والدین دغه غیر محفوظ چلند ته دوام ورکوي که څه    41نکیو ځوانانو خبرو ته غوږ هم نه نیسي. ت 

سلنه تنکي ځوانان وایي چې والدین یې غیر   28هم د دوی تنکي ځوانان له دوی څخه د دی کار د بس کولو غوښتنه هم کوي، او  

 یل وړاندي کوي. محفوظ چلند ثابتولو لپاره دال
   

که تاسو په سرعت سره موټر چلوي او په ټلیفون خبری کوۍ، په یاد ولرۍ، چی ستاسو ماشومان تاسو ته ګوری او در څخه زده  
"تجربه لرونکي موټر چلوونکي" کیدل په دی معنی نه دي چی دا کار بد عادتونو غذر کړي. د والدینو غوره توبونه د  کوي.   

 ماشومانو سره مرسته کوي چې د منلو وړ او نه منلو وړ چلند په اړه مفکوره جوړه کړي. 
   

ږو چی هغه والدین چی د نشی په حالت کی د موټر  مونږ په کم عمری کی د شراب څښلو او موټر چلولو په اړه د څیړنو څخه هم پوهی 
( موټر چلولو ته لمن وخي.  د والدینو  DUI( چلند څرګنده کوي، هغوی د تنکی ځوانانو شراب څښلو او د نشی په حالت) DUIچلولو)

 یا بلوغت.  اجازه ورکول په دوامداره توګه د څښاک منفي پایلو سره تړاو لري د بیلګی په توګه کالج ته د ځوانانو لیږد
 

والدین باید تل په خوندي ډول د موټر چلولو چلند په ډاګه کړي دا ځکه چې ځوانان هغه کارونه غوره کوي چی مشران یی  تر سره  
 کوي.  

 
 

 سالیډ  17

 د سالیډ متن: 
 دویمه موضوع: 

 د زده کوونکی پرمټ)اجازه( او ستاسو خپل تنکی ځوان ته د موټر چلول ور زده کول 
 

 ( نوټونه: PowerPointټ) د پاورپواین 

 راځئ چې اوس د موټر چلولو پرمټ ترالسه کولو او ستاسو ځوانانو ته د موټر چلولو الرښوونی په اړه خبري اتری وکړو. 
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 سالیډ  18

 د سالیډ متن: 
 د زده کوونکی پرمټ )اجازه( تر السه کول 

 • د والدینو اجازه 
 میاشتی وي  6کاله او  15عمر باید لږ تر لږه   •

 استوګنی ځای هویت، سوشل سیکیورټی نمبر او په قانوني توګه د موجودیت ثبوت وړاندې کړئ  د •
 د ترافیکی نښو نښانو او عمومي پوهې آزموینه به بریالیتوب سره تر سره کړي  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د یو ځوان لپاره چې په ویرجینیا کې د موټر زده کوونکی پرمټ ترالسه کړي، تنکی ځوان باید: د مور او پالر اجازه ولري؛ لږ تر  
میاشتې عمر ولري؛ د هویت، استوګنې، او په قانوني توګه د موجودیت ثبوت وړاندې کړئ، دا په دي معنی دی چې   6کاله او   15لږه 

وي یا په قانوني توګه په متحده آیاالتو کې اوسیږي؛ او باید د ترافیکی نښی نښانونو او پوهې ازموینه کی بریالی  د متحده ایاالتو تابعیت  
یوازې د دوشنبې، چهارشنبی او جمعې په ورځو کې د مالقات لپاره وخت اخیستو خدمتوته وړاندې کوي؛ او د سه شنبې،  DMVشي.  

د وخت اخیستو پرته خدمتونه وړاندې کوي. د هر دفتر د موقیعت پر اساس کاری ساعتونه  پنجشنبې او شنبې په ورځو د مالقات لپاره 
 توپیر لري. 

د زده کوونکی د پرمټ د مرحلې په بهیر کی،  تاسو اړتیا نه لرۍ چی خپل ماشوم د خپلې کورنۍ د موټرو بیمې پالیسۍ کې شامل  
 ه معلومات وکړۍ. کړئ، که څه هم دا تل یو ښه کار دی چې خپل د بیمې شرکت سر

 
 

 سالیډ  19

 د سالیډ متن: 
 پرمټ آزموینی لپاره چمتو یاست؟  DMVآیا تاسو د 

تاسو به چمتو یاست که چیرته تاسو د موټر چلوونکی لپاره الرښوونه ولولی او په آنالین ډول په    •
www.dev.virginia.gov   .ویب پاڼه کی تمرینی آزموینه تر سره کړۍ 

ځله پاتی راشۍ، نو تاسو باید د ټولګي بل کورس یا د   3ولګي له بشپړولو وروسته د جواز په آزموینه کی  که تاسو چیرته د ټ  •

 ساعته تمرین کولو کورس بشپړ کړئ ترڅو په څلورم ځل د جواز آزموینه تر سره کړای شۍ.  8

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کوونکي پرمټ آزموینه تر سره کوي، په لومړۍ ځل هڅه کولو سره په آزموینه   سلنه تنکي ځوانان چې د زده 50له بده مرغه، نږدې  

کی پاتی راځی. که ستاسو تنکی ځوان د زده کوونکي پرمټ آزموینه کې درې ځله پاتی راشي،  له دۍ مخکی کی چې دوی د پرمټ  
د وړاندې کړي چې دوی په دریم ځل په  ته شواه DMVاخیستلو لپاره په څلورم ځل آزموینه تر سره کړاۍ شي، ستاسو ځوان باید 

  8آزموینه کی د پاتی راتلو وروسته د ټولګي د موټر چلوونکي زده کړې کورس بشپړ کړی یا په آزموینه کی د ګډون کولو لپاره یی 
 ساعته تر سره کړۍ دۍ.  

تنکي ځوانان باید وهڅول شي چې په ټولګي کی د موټر چلوونکي زده کړې بشپړولو څخه وړاندي د زده کوونکي جواز آزموینه تر  
سره کړۍ.  که ستاسو تنکی ځوان د زده کوونکي د جواز آزموینې کی د درې ځله ناکامیدو وروسته د ټولګي د چلوونکي زده کړې  

لی شي د څلورم ځل لپاره د جواز آزموینه تر سره کړۍ. په دی هیله چی ستاسو تنکی ځوان  کورس کی بریالی شي، ستاسو ځوان کو
 به په لومړی حڅی سره په دغه آزموینه کی بریالی شي. 

 
 

 سالیډ  20

 د سالیډ متن: 
 تمرین! تمرین! تمرین!

ونکي سره چې عمر یی  د زده کوونکي پرمټ تنکی ځوان ته اجازه ورکوي چې په کورنۍ کې د جواز لرونکي موټر چلو •
کلن یا ورڅخه زیات وي، د موټر چلولو   21کلن یا زیات وي یا د بل هر یو جواز لرونکی موټر چلوونکی سره چی عمر یی   18

 تمرین تر سره کړۍ. 
د  ساعته الرښود وکاروي ترڅو ستاسو تنکي ځوانان   - 45والدین باید د مالتړ په موخه د والدینو/ تنکي ځوان موټر چلولو   •

 موټر چلولو په ټیټ او لوړ خطر لرونکي چاپیلایر کې له ټکر څخه خوندي پاتې شي. 



 

9 

 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ښه اوس ستاسو تنکی ځوانان خپل د زده کوونکی پرمټ په الس لري او چمتو دي چی د سټیرینګ شاته کینی.  او والدینو:  آیا تاسو  
و تنکی ځوانان خپل جوازونه ترالسه کړۍ،  تاسو لپاره اړینه ده چی دا تصدیق کړۍ چې ستاسو  چمتو یاست؟  مخکې له دې چې ستاس

ساعته یې د لمر له لوېدو وروسته وو.  د موټر چلولو تمرین   15ساعته موټر چلولی دۍ، چی د دغی جملی څخه  45ماشوم لږ تر لږه  

لپاره وخت پوره کړل شي. د موټر چلولو تمرین باید د الرښوونی په   باید یوازې له دی لپاره نه وي چی د قانونی شرایط پوره کولو 
موخه معنی لرونکې، پالن شوي تمرینی برخی ولري چې د موټر چلولو ټول مهارتونه او هر ډول چاپیلایر پکې شامل وي. تنکي 

شکل کی الر ښوونکي ته اړتیا لري  ځوانان په اسانۍ سره د موټر چلولو نوي حالتونو سره نه آشنا کیږي. دوی د مور یا پالر په 
ساعته الرښود درسونه تعقیبوی ترڅو نوی موټر چلوونکی په ناپیژندل شوي سیمه کی په خوندي ډول موټر چلول   -  45څوک چې د 

 زده کړي او د موټر چلولو مهارتونه په سمه توګه تمرین کړي. 
 
 

 سالیډ  21

 د سالیډ متن: 
 ساعته الرښود   -  45د والدینو/تنکی ځوان د موټر چلولو 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ډیری والدین د موټر ښوونکی په توګه نه دي روزل شوي، مګر والدین اړتیا لري چې په دی پوه شي چې هغوی څنګه خپل زده  
خ کړي ترڅو مهارتونه زده کړي او د موټر چلولو تېروتنې  کوونکي په تدریجي او خوندي ډول د موټر چلولو مختلف حالتونو سره م

ساعته  الرښود دا ډول وړاندیز شوي درسونه رامنځ ته کوي چې   - 45تنکي ځوانانو موټر چلولو   -وپیژني او سمی کړي. د والدینو 

ته کوي. دا درسونه د ټیټ  په ترتیب سره دي؛ د زده کړې معنی لرونکي اهداف لري؛ او ستراتیژۍ او د روزنې الرښوونې رامنځ 
خطری چاپیلایر  څخه د لوړ خطری چاپیلایر ته؛ د موټرو تم ځای څخه د ګاونډیو د سړکونو ته ، سپک ترافیک ته ، کلیوالي لویو  

لو  تنکي ځوان موټر چلولو الرښود په کارو -الرو ته ، تیز سړکونو ته ، او بیا د ښار موټر چلولو حالت ته وده ومومي.  د والدینو  
میاشتو په موده کې چی ستاسو تنکی   9سره، والدین کولی شي د موټر چلولو درسونه پالن کړي او زیات ځلی تمرین وکړي ترڅو د  

ساعتونو څخه زیات د الرښونی تمرینونه تر سره کړي. والدین باید د هر تمرین ناستې   45ځوانان باید د زده کوونکی پرمټ ولري، د  

الګ بشپړ کړي. اجازه راکړۍ چی د ځینو څیزونو په اړه خبری وکړم چی تاسو سره به د خپلو تنکی  په پای کې د موټر چلولو 
 ځوانانو ته د الرښوونی کولو په وخت مرسته وکړي.   

   
 

 سالیډ  22

 د سالیډ متن: 
 د موټر دننه الرښوونی تمرین لپاره د والدینو الرښوونی 

 هترین فرصت دی. خوند واخلۍ! دا د "ملګرتیا جوړولو" لپاره ب  •
 د موټر چلولو په چارو تمرکز وکړۍ، د کورني ستونزی په کور کی پریږدۍ.  •
 د موټرو ودرولو په ځاي کی، د مسافرینو د څوکی څخه په خپل چپ الس سره د موټر د تاوه ولو تمرین تر سره کړۍ.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

خوندور وخت وي. دا د "ملګرتیا جوړولو" لپاره بهترین فرصت دی. د موټر چلولو په چارو  لومړی، دا پالن ولري چی دا به یو ګډ 
 تمرکز وکړۍ، د کورني ستونزی په کور کی پریږدۍ.  

 
دی ته انتظار مه باسی چې تاسو په اضطراري حالت د دي کار زده کولو ته اړتیا پیدا کړی چې د مسافرینو له څوکۍ څخه موټر څه  

ي. په پارکینګ کی کله چی ستاسو تنکی ځوان د موټر چلوونکی په څوکۍ کې وي، د مسافرینو له څوکۍ څخه د  ډول کنټرول کیږ 
 خپل چپ الس په کارولو سره د سټیرینګ او د موټر کنټرولولو تمرین تر سره کړئ. 

 
 

 سالیډ  23

 د سالیډ متن: 
 د مسافرینو د څوکی څخه د موټر د کنړولولو لپاره الرښوونه 
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د خوشی کولو تڼۍ ته په فشار ورکولو سره او د   –و موټر د څوکیو په منځ کی د موټر ودرولو بریک لري که ستاس  •
 پارکینګ بریک پورته کولو سره د موټر ودرولو تمرین تر سره کړۍ. 

سره   د موټر چلولو حالت څخه د نیوټرل حالت ته د بدلیدو تمرین تر  –که ستاسو ماشوم وارخطا شي او ګاډی ګرندي کړی  •
 کړۍ. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

که تاسو دا ډول موټر لرۍ چی د پارکینګ بریک یی  تاسو کولۍ شۍ چی د مسافرینو د څوکی څخه هم د موټر سرعت کنټرول کړۍ.  
د څوکیو په منځ کی دی، د خوشی کولو تڼۍ ته په فشار ورکولو سره او د پارکینګ بریک پورته کولو سره د موټر ودرولو تمرین تر  

 سره کړۍ. 
ه د نیوټرل حالت ته د بدلیدو  که ستاسو ماشوم وارخطا شي او ګاډی ګرندي کړی، د مسافرینو د څوکی څخه د موټر چلولو حالت څخ 

 تمرین تر سره کړۍ. 
 
 

 سالیډ  24

 د سالیډ متن: 
 والدینو لپاره د الرښوونی کولو په اړه معلومات 

 د مسافرینو د څنګ ښیښه او/یا د لمر مخه نیولو ښیښه برابره کړی تر څو د شاته لید لپاره وکارول شي.  •
 الرښوونې ساده او لنډی وساتئ.  •
 تل صبر لرونکی، آرام او خبردار اوسئ.  •
 بیا بیا مثبتې څرګندونې یا نظر ورکوۍ.  •
 دقیق او چټک نظر ورکوۍ.  •

 
 ونه: ( نوټ PowerPointد پاورپواینټ) 

د  والدینو: تاسو باید د مسافرینو د څنګ ښیښه په تنظیمولو سره  یا د لمر مخه نیولو ښیښه د شاته کتلو لپاره د لید په توګه کارولو سره 
 موټر شاته ترافیک وڅارۍ. 

 د الرښوونی کولو څخه وړاندي د څنګ ښیښی او د څنګ او د مخی ګاډو تر منځ واټن وګوری. 
ی وساتئ. لومړی الرښوونه وکړئ چې کوم طرف ته حرکت وکړي، او بیا د تر سره کولو لپاره ورته عمل په  الرښوونې ساده او لنډ

ډاګه کړۍ، د بیلګې په توګه، "په بله څلور الره کی، ښي خوا ته وګرځه."(  کله چی ستاسو تنکی ځوان د حرکت په حالت کی وي،  
تنه تر سره شي،  تمرین بیاځلی تر سره کولو سره خپل تنکی ځوان ته پروسه  ستاسو څرګندونی باید دقیق او چټکی وي. که کومه تېرو

ګام په ګام تشریح کړۍ او بیا، ورسره پرته د مرسته کولو اضافي تمرین لپاره فرصتونه رامنځ ته کړۍ.  آیا تاسو کولی شئ چی ښي  
  -  45مهم عناصر د والدینو/تنکی ځوان په  خوا ته د ګرځیدو اړین عنصر تشریح کړئ؟  که نه شۍ کولۍ، تاسو کولی شئ چی دا 

 ساعته الرښود کې بیاځلی وګورۍ. 
 
 

 سالیډ  25

 د سالیډ متن: 
 الرښوونی، دوام مومي 

د موټر چلولو په وخت کی یی د تبصری کولو ته وهڅوئ، د خپل زده کوونکي څخه وغواړئ چې په لوړ غږ سره  ترافیکي صحنې  
 مکن ستاسو د سفر په الر کی اثرانداز شی. "ولولي"  او هغه شیان تشریح کړي چې م

 دغه راتلوونکی ترافیکی لوحه یا نښان څه معنی لري؟   •
 په دی خبره ورته ټینګار وکړی چی شین څراغ په دی معنی دی چې  دوام ورکولو څخه وړاندی څلور الری وپلټئ.  •
د بیړني وسایطو،  د والړ ښوونځي بسونو، د الرې پالن کولو چې په هغی کی کیڼ اړخونو ته په ستونزی سره ګرځیدل   •

 شامل وي،، وغیره په اړه ورسره خبری اتری وکړۍ. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ن کولو پر مهال د خبرو اترو کولو لپاره څه  خپلو تنکی ځوانانو سره له مخکې څخه خبری اتری وکړي چې تاسو د هغوي سره د تمری 
ډول پالن لرئ. د موټر چلولو په اړه نظرونه ورکول وهڅوئ! د دی کتلو لپاره چی ستاسو تنکی ځوانان د موټر چلولو چاپیلایر  

لولئ" هر  څرنګ پروسس کوي، دا تر ټولو ارزښتناکه کار دۍ. له خپل تنکی ځوان څخه وغواړئ چې "ترافیکي انځور په لوړ غږ و
هغه څه تشریح کړۍ چې ستاسو د سفر الر اغیزمنه کوي. د بیلګی په توګه، کله چی ستاسو تنکی ځوان د موټر سرعت بدلوي، هغوی  
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سور څراغ دی، د څنګ ښیښي وګوری، د اکسیلیټر )ګړندیوال( څخه پښه لیری کړی او بریک ته فشار ورکول  “ممکن داسی ووایي:  

 بره چی " ښیښه ګوری او په اکسیلیټر پښه نرمه کړۍ" زیات ځلی واورۍ! پیل کړۍ." تاسو باید دا خ
 

په دی خبره ټینګار وکړی چی شین څراغ په دی معنی دی چې  دوام ورکولو څخه وړاندی څلور الری وپلټئ او د هغو موټر  
 چلوونکو په لټه کې اوسئ چې سور څراغ ته نه ودریږی. 

   
الت موټر په نږدې کیدو سره مه وارخطا کیږي، او د ودریدو لپاره د خوندي ساحې په لټه  خپل تنکی ځوانان وهڅوئ چې د بیړني ح

 باندي تمرکز وکړئ. د ځالنده څراغونو سره د والړ بس څخه د تیریدلو قواعدو په اړه خبری اتری وکړئ. 
 

ن کړۍ. هغوی ته دا ور زده کړی  خپل تنکی ځوانان وهڅوئ چې د ستونزمن کیڼ اړخ ګرځیدو څخه د مخنیوی لپاره خپلی الری پال
چی د ترافیک په وخت کی د ګاډو واټن او ستاسو په طرف د راتلوونکی موټر سرعت اندازه کولو لپاره د موټر ټایرونو ته وګوری  

 کوم چی د سړک سره په تماس کې دي، نه د موټر باډی ته.  
 

تون لري، نو د هم دی لپاره خپل تنکی ځوان ته بل درس ته د  ساعته الرښود په هر یو درس کې د زده کړې لپاره ډیر څه ش  -  45د 

تګ څخه وړاندی په هره کچه د مهارت تر السه کولو لپاره کافي وخت ورکړئ. که امکان ولري، هڅه وکړئ چې د الرښوونې په  
 هره برخه کې د شپې لخوا موټر چلول شامل کړئ. 

 
 

 سالیډ  26

 د سالیډ متن: 
 درست یا غلط  -مربند/پټی قوانین په ویرجینیا کې د حفاظتی ک

 هر هغه څوک چې په مخکنی څوکۍ کې ناست وي باید د سیټ بیلټ/پټی وتړی.  •
o  .مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوئ چې دا خبره رښتیا ده 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

النولو څخه وړاندي څه کارونه تر سره کړۍ.  راځئ چې د سیټ  خپلو تنکی ځوانانو سره خبرې وکړئ چې هغوی باید د موټر چا
 بیلټ او یوی چټکی آزموینې څخه پیل وکړو.  

 
مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوئ چې دا خبره رښتیا ده: هرهغه څوک چې په مخکنۍ څوکۍ کی ناست وي  

 باید د سیټ بیلټ/پټی وتړي. 
 
 

 سالیډ  27

 د سالیډ متن: 
 رښتیا ده!  •
 هرهغه څوک چې په مخکینۍ څوکۍ کی ناست وي باید  سیټ بیلټ وتړي.  •
کلونو څخه کم وي پرته له دې په پام کی نیولو سره چې دوی د موټر په کوم ځای کې    18هر هغه څوک چې عمر یی د   •

 ناست دي، باید د سیټ بیلټ وتړی. 
 46.2-1094د ویرجینیا کوډ §  

 
 ( نوټونه: PowerPointواینټ) د پاورپ 

دا خبره رښتیا ده!  د ویرجینیا د قانون پر اساس هر هغه څوک چې په مخکنۍ څوکۍ کې ناست وي باید د سیټ بیلټ واچوي، او هر  
کلونو څخه کم وي، پرته له دې په پام کی نیولو سره چې دوی د موټر په کوم ځای کې ناست دي، باید د   18هغه څوک چې عمر یی د 

 یټ بیلټ وتړی. د سیټ بیلټ اغوستل د موټر ټکر له امله د ټپونو او مړینې مخنیوي لپاره ترټولو ساده او خورا مؤثره الره ده! س
 

 
 سالیډ  28

 د سالیډ متن: 
 د تنکی ځوانانو د حفاظتی سیټ بیلټ/پټی کارول 
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 بیلټونه/پټی کم کاروي. تنکي ځوان موټر چلوونکي او مسافرین د بل هر عمر ګروپ په پرتله حفاظتی سیټ  •
حفاظتی سیټ بیلټونه/پټی د ټکر په صورت کی ځوانان په موټر کې ساتي او د موټر دننه د څیزونو او نورو مسافرینو سره   •

 د جنګیدو څخه مخنیوی کوي. 
 د ویرجینیا د ترافیکو مدیریت 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

افرین د بل هر عمر ګروپ په پرتله حفاظتی سیټ بیلټونه/پټی کم کاروي. حفاظتی سیټ  له بده مرغه، تتنکي موټر چلوونکي او مس
بیلټونه/پټی د ټکر په صورت کی تاسو په موټر کې ساتي او ستاسو د موټر دننه د څیزونو او نورو مسافرینو سره د جنګیدو څخه  

ۍ. د سیټ پټی تړل د ټپونو او مړینې مخنیوي لپاره یوه  مخنیوی کوي. والدین باید تل د حفاظتی سیټ بیلټ/پټی کارولو غوښتنه وکړ
اسانه الر ده.  دا آسان کار کولی شي چی ستاسو د تنکي ځوان د مړینې یا په ټکر کې د سخت ټپي کیدو خطر شاوخوا نیم په نیمه کم  

 کړي.  
 
 

 سالیډ  29

 د سالیډ متن: 
 د تنکي ځوانانو د حفاظتی سیټ بیلټ/پټی د کارولو کچه 

 سلنه ځوانانو د سیټ بیلټ/پټی نه وی تړلی.  56کلنو وژل شویو ځوانانو څخه %  17څخه تر   15د  •

 سلنه ځوانانو د سیټ بیلټ/پټی نه وی تړلی.  66کلنو وژل شویو ځوانانو څخه %  19څخه تر   18د  •

 کال د ټکرونو حقیقتونه  2021ګی د د ویرجینیا د ترافیکو مدیریت یا څان 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

والدین په دی کی ډیر اړین رول لوبوي چی آیا د هغوي ماشومان سیټ بیلټ/پټی اغوندی او که څنګه.   والدین باید نه یوازې د سیټ  
ل په کلکه پلي کړي او د نه کارولو لپاره هیڅ زغم  بیلټ تړلو بیلګه وړاندي کړی، بلکې هغوی باید د کورنۍ د سیټ بیلټ کارولو اصو 

 ونلري.  
 د سیټ بیلټ تړل د یوې لنډې مودې په ترڅ کی عادت ګرځی او ځان تړل یو بی څاری ښه عادت دی! 

 
 ایا تاسو یو نا تړل شوی "فیل" تا اجازه ورکوئ چې ستاسو په شا څوکۍ کې کښیني؟ 

 
 

 ویډیو   -سالیډ   30

 د سالیډ متن: 
 څوکی کی د سیټ بیلټ/پټی تړلو پرته مسافرین د "فیالنو" په څیر دي د شا په  

 ویډیو: د شا په څوکی کی د سیټ بیلټ/پټی تړلو پرته مسافرین د "فیالنو" په څیر دي 
 

 د ویډیو متن/لیک: 
-  [Narrator  په یو ساعت کې د ]میلونو په سرعت سره په یوه پیښه کی، د سیټ بیلټ تړلو پرته د شا څوکی یو بالغ مسافر د   30

درې نیم ټنو په ځواک سره مخ په وړاندې غورځول کیږي، د فیل د وزن په کچه په مستقیم ډول د موټر چلوونکي له الرې تیریږي.  
 اسو خپل سیټ بیلټ ونه تړئ. هیڅکله له یاده مه وباسی. تاسو هیڅکله هم د شا په څوکی کې خوندي نه یاستی تر هغه چې ت 

 
 سالیډ  31

 د سالیډ متن: 
 ( BGEد موټر د پټ ځای او د ځال د کمولو لپاره د ښیښی برابرول ) 

• BGE  .ستاسو د موټر شاوخوا پټ ځایونه او د شا لخوا د موټرو د څراغونو ځال یا رڼا کموي 

ته برابرول تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو خپل د موټر څنګ ته لینونه   درجې بهر طرف  15د څنګ د ښیښی  شاوخوا  •

 وکتلی شۍ. 
 دا ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو زده کوونکي تاسو ته دا په ډاګه کړي چی د پټ ځایونه څه ډول کمولی شو! 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 
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یو بل څیز چې تاسو یی باید د خپل ځوان سره په اړه بیاځلی خبری وکړئ هغه د موټر چاالنولو څخه مخکې د ښیښو برابرول دي.  د  
ښیښی    BGEپه نوم هم یادیږي( اوس یی په اړه سپارښتنه کیږي. د  BGEاو د ځال د کمولو لپاره د ښیښی برابرول )د  موټر د پټ ځای

ښیښی ترتیب   BGEبرابرول ستاسو د موټر شاوخوا پټ ځایونه او د شا لخوا د موټرو د څراغونو ځال یا رڼا کموي.  کله چې تاسو د 

ن ډیری برخه وګورئ، نه ستاسو د موټر اړخ. دا کار تاسو ته اجازه درکوي چی نږدې  وکاروئ، تاسو به خپل موټر څنګ ته د لی 
 لینونو کې  موټر وڅارۍ.  

 
 

 ویډیو: د ښیښی برابرول   –سالیډ  32

 د ښیښی په سمه توګه برابرول   –د سالیډ متن: ویډیو
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

الهم اړتیا لرئ چی د "سر چیک یا د سر ګرځول" ترسره کړئ؟  هو، تاسو په چټکی   ښیښی ترتیب کاروئ، آیا تاسو BGEکه تاسو د  

 سره د خپلی اوږی له سره ستاسو د سترګو پناه ساحی کتلو ته اړتیا لرئ. 
 د ویډیو متن/لیک: 

پاره هم رښتیا تاسو په هغه متل پوهیږي چی وایی، د ټوپ وهلو مخکی باید په غور سره وګورئ. ښه، ورته متل د موټر چلولو ل -
دۍ. تاسو باید د دې وړتیا ولرئ چېرته چی غواړی الړ شۍ، هلته په خوندي ډول ورسیږی.  نن ورځ زه تاسو ته ستاسو د شا او د  

څنګ ښیښو د برابرولو سمه طریقه در زده کوم. دا خورا اسانه معلومیږي، تاسو خپلی ښیښی په داسی شکل برابری کړۍ ترڅو تاسو  
ی شۍ، او هرڅه عالي دي ، مګر زه تاسو ته یو تخنیک درښایم چې تاسو به وکولی شئ هغه پټ ځایونه وګورئ چې  شاته ساحه وکتل

 کله ګاډی له شا لخوا راځي او ستاسو د موټر څنګ څخه راځی.  
 

پوری چې تر څو  اوس ، د موټر چلوونکي د اړخ ښیښه تنظیم کولو مناسبه الره دا ده چې خپل سر تر آخری اندازی ټیټ کړئ تر هغه 
ستاسو سر د ښیښی سره نه وي لګیدلۍ. بیا خپله ښیښه تر هغی اندازی تنظیم کړئ چې تاسو یوازې تر خپل موټر پوری وکتلی شۍ.  

یوازې هغه کوچنی برخه؟ هو، تاسو باید هغه ونه ګورئ. تاسو باید د هغی څخه لیری پوری تنظیم کړئ. دا به تاسو ته اجازه درکړي  
وونکي اړخ کې د پټ ځای څخه لیری پوری وګورئ. تاسو اړتیا نلرئ چی خپل موټر وګورئ، مګر تاسو اړتیا لرئ  چې د موټر چل

 چې ستاسو څنګ ته لین وګورئ او هغه موټر وګورئ چې په دغه لین کې دي.  
 

سوي، او بیا خپله ښیښه  اوس د مسافرینو اړخ ښیښی لپاره، څومره چې تاسو کولی شئ د موټر مینځ طرف ته تکیه  وکړئ یا ځان ور
تنظیم کړئ ترڅو تاسو د خپل موټر د اړخ څخه لیری پوری وکتلی شۍ.  دا به تاسو ته اجازه درکړي چې د مسافرینو څنګ ته درې  

 برابره پټ ځای وګورئ. 
 
   

 
ره ، تاسو باید یوازې ښیښه  اوس د شا کتلو ښیښی لپاره ، دا کار آسانه ده.  ډیری خلک دا کار کوي، سمه ده؟ ښکاره ده چی ، د دې لپا

په داسی ډول تنظیم کړئ ترڅو تاسو خپل شاته ساحه وکتلی شۍ. دا ډول فکر وکړۍ چې تاسو هلته په هغه موټر کې یاست او تاسو  
 غواړئ په دې لین کې وو اوسئ. 

 
ناڅاپه ، تړپ، هلته یو موټر را    تاسو به څه کوۍ؟ تاسو د خپل اړخ ښیښی وکتلی، تاسو هلته موټر نه ګورئ ، نو تاسو راوځی ، مګر  

پیدا کیږي. اوس، که ستاسو ښیښه په سمه توګه تنظیم شوی وای، نو دا هغه څه دي چې تاسو به لیدلي وای. یو شیبه وخت واخلی  
 ترڅو خپلی ښیښی په سمه توګه تنظیم کړئ. په ښه توګه تنظیم شوی ښیښه کولی شي ستاسو ژوند وژغوري.  

 
 ، تاسو ته دا یادونه کوم چې سیټ پټی وتړۍ، خپلی ښیښی برابری کړئ، او په خوندي ډول موټر وچلوئ. یم Travis Tuckerزه 

 
 

 سالیډ  33

 د سالیډ متن: 
 رښتیا یا غلط؟ 

بجو او   10د موټر چلولو لپاره په ډیری حالتونو کی په سټیرینګ باندی ستاسو د السونو کېښودلو ترټولو خوندي موقعیت د  •

 بجو دۍ.  2

 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړۍ، که تاسو په دی باور یاست چی دا خبره رښتیا ده. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 
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کله چې تاسو او ستاسو تنکی ځوان د سیټ بیلټ وتړه او ښیښي یې تنظیم کړئ، نو تاسو د موټر چاالنولو لپاره چمتو یاست.  راځئ  
 اضافي معلومات په اړه خبری اتری وکړو. چې د موټر چلولو لپاره د ځینې 

 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړۍ، که تاسو په دی باور یاست چی دا خبره رښتیا ده. 
بجو   2بجو او   10د موټر چلولو لپاره په ډیری حالتونو کی په سټیرینګ باندی ستاسو د السونو کېښودلو ترټولو خوندي موقعیت د 

 دۍ.  
 
 

 سالیډ  34

 د سالیډ متن: 
 غلط! 

 بجو دۍ.  4بجو او  8د موټر چلولو لپاره په ډیری حالتونو کی په سټیرینګ باندی ستاسو د السونو کېښودلو ترټولو خوندي موقعیت د 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

موټر چلولو ډیری حالتونو لپاره د   بجو موقیعت باندې ایښودل د  4او   8غلط!  خپل السونه د سټیرنګ څرخ په ښکته نیمه برخه کې د  

 السونو ایښودلو تر ټولو خوندي موقعیت دی. 
 
 

 په سټیرینګ باندی الس ځای پر ځای کول  -سالیډ ویډیو  35

 د ویډیو متن/لیک: 
. د  سټیرینګ د موټر چلولو لپاره یو له خورا اړین او خوندور څیزونو څخه دی ځکه چې دا تاسو ته د موټر کنټرول په الس درکوي 

 موټر چلولو پرمهال په سمه توګه د السونو ځای پر ځای کول کولی شي اغیزتوب او لوړ خوندیتوب ډاډمن کړۍ. 
 
نن ورځ به مونږ د سټیرینګ د نیولو سمه طریقه زده کړو او د سټیرینګ د زور کولو، کشولو او ښویولو طریقو په اړه خبری اتری   

 وکړو.  
 

کاري، مګر د دې په اړه چی چیرته باید السونه کیښودل شي، ډیری غلط فهمۍ شتون لري. په  سټیرینګ په نظر ممکن ساده کار ښ
سټیرنګ باندی په سمه توګه الس کیښودل کولي شي چی د ټکر یا شدید ټپي کیدو مخه ونیسي. د سټیرینګ په اړه دا ډول  فکر وکړئ  

بجو په   2او  10کر کوي چې تاسو باید خپل السونه د  دۍ. ډیری خلک دا ډول ف 12چی دا یو ساعت دی او د ساعت په سر کی  

بجو موفیعت مناسب ځای نه دۍ ځکه چې السونه ستړي کیدی شي ، او دا د السونو غیر   2او   10موقیعت کې وساتئ. د السونو د 

السونه تیر او  ضروري حرکت رامینځته کوي. دا کار موټر چلوونکی دې ته هم اړ کوي چې د تاویدو یا ګرځیدو په وخت کی خپل 
 بیر کړۍ. د ټکر او ایربګ چاودیدلو په صورت کې، دا کار کیدی شي د سخت ټپي کیدو المل شي.  

 
د السونو د ایښودلو لپاره مناسب ځای د اته او څلورو بجو موقیعت دی. په دې حالت کې خپل السونه ځای پر ځای کول نه یوازې ډیر  

 . اغیزمن کار دي، مګر دا کار خوندي هم  دی 
 
کله چې زمونږ السونه په دې حالت کې شتون ولري، مونږ کولی شو د تاویدلو یا ګرځیدو لپاره د ټیله کولو،  کشولو، او ښویولو   

طریقه وکاروو. د ټیله کولو، کشولو، ښویولو طریقې په کارولو سره، یو الس سټیرینګ ته ټیله ورکولو لپاره، بل الس د کشولو لپاره،  
ه د اتو او څلورو بجو موقیعت ته بیرته راوړلو لپاره وښویوي. دا به د ټکر په صورت کې ستاسو السونو ته د تیر او  او بیا خپل السون 

بیر کیدو او ستاسو مخ ته د وهلو مخه ونیسي. د سټیرینګ کنټرولو دا تخنیکونه چې مونږ یې په اړه خبری اتری وکړي، ممکن آسان  
دي ډول چلولو لپاره اړین دي. یوازې معمولی د خپل الس موقیعت بدلولو سره، تاسو کولی  ښکاري ، مګر دا ستاسو د موټر په خون 

 شئ چی د ټکر یا شدید ټپونو مخه ونیسئ. خپل ځان او د سړک د خوندي ساتلو لپاره خپله برخه مٔسولیت تر سره کړۍ. 
 
 

 سالیډ  36

 د سالیډ متن: 
 د سټیرنګ ټیله کول/کشول/ښوییول الندینی ذکر شوي کموي:   –بجو موقیعت  4او   8

کیدای شي د وسایطو کنټرول کم کړي، د سړک څخه د ښکته کیدو یا  سړک ته بیرته پورته کیدو په   -سټیرینګ ډیر څرخول  •
 وخت کی د ټکر المل شي. 

 ټپونه )که چیرته ایر بیګ چوي یا فعالیږي(.  •
 وري څرخول. د سټیرنګ غیر ضر •
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 د زیات موټر چلولو په اوږدو کې ستړیا او د مال درد.  •
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

بجو موقیعت کی د خپلو السونو په نیولو سره د موټر چلول فرض   2او  10هر یو تن مهرباني وکړئ کښینی او د سټیرنګ څرخ په  

وخوروئ که تاسو فکر کوئ چې السونه او اوږې به مو ستړي شي؟ اوس خپل  کړئ.  دې حالت لرلو ته دوام ورکړئ، او خپل سرونه 
بجو موقیعت ته ښکته کړۍ.  دا ډیر آرام حالت د عضالتو فشار او د سټیرنګ غیر   4او  8بجو موقیعت څخه  2او   10السونه له 

د السونو ایښودل ستاسو السونه د  بجو په حالت کی  4او  8ضروري څرخ کموي چې د السونو د وزن له امله رامینځته کیږي. د 

ایربګ له الرې څخه هم لیرې کوي، د الس ، مټو او د مخ ټپونه کموي که چیرته ایر بیګ وچوي یا فعاله شي. تاسو باید تل خپل سیټ  
اډ ترالسه  انچه لیری کښینی. که تاسو د سټیرینګ زاویه تنظیم کولی شئ، دا ډ 10بیلټ یا پټی وتړی او د ایر بیګ څخه لږ تر لږه 

 کړئ چې ایربګ ستاسو سینی ته مخامخ وي نه ستاسو مخ ته. 
د سټیرینګ الندي ځای کی نیول د سټیرینګ د ډیر څرخولو عادت هم کموي ، کوم کار چې ممکن د کنټرول له السه ورکولو یا له  

 سړک څخه د وتلو المل کیدی شي. 
 
 

 سالیډ  37

 د سالیډ متن: 
 د سړک څخه وتل یا ښکته کیدل 

 ا تاسو کولی شئ درې دلیلونه په ډاګه کړئ چې موټر چلوونکي ولی د سړک څخه وځی یا ښکته کیږي؟آی 
 څه ډول د سړک د غاړی غوریدلو پټې د سړک څخه د ښکته کیدو مخه نیسي؟ 

 تاسو به څرنګ بیرته سړک ته پورته کیدل اداره کوي؟  
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کیدل خورا خطرناکه عمل دۍ، په ځانګړې توګه نا بلده موټر چلوونکو لپاره.  د سړک څخه د وتلو یا  د سړک څخه وتل یا ښکته 
د   -ښکته کیدلو ټکرونه ډیری وخت د موټر چلوونکی د تیروتنی له امله رامنځ ته کیږي. په دۍ کی شامل دي: "زیات جبران/تاوان"  

مزوري سمتی کنټرول"، په دۍ  معنی چې تاسو هغه سمت نه ګورئ چیرته  بجو الس ځایونه نه کارول، "ک 4او   8بیلګی په توګه د  

چې تاسو غواړئ موټر الړ شي، "په موړونو کی موټر په سرعت سره چلول" ځکه چې بی زړه توب به موټر په مستقیم کرښه کې  
ډونه لپاره  "ناسمه تیښته"، د موټر  راولي، "د شرایطو لپاره خورا ګړندی"، لکه سخت هوا، د سفر په الر کی د حیواناتو یا نورو خن 

 دننه او بهر " د پام ګډوډی"، او د خوب په حالت کې موټر چلول.  
د غوریدلو پټي موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي کله چې هغوی له سړک څخه بهر وځی یا ښکته کیږي.  د خپل تنکي   •

مرین وکړئ ترڅو د ویریدو او/یا ډیر عکس العمل ښودلو حالت  ځوان د "بې حس کولو" لپاره د غوریدو پټې باندې د موټر چلولو ت 
 څخه بهر وځی. 

 په تمرین کولو سره، د سړک څخه د وتلو وروسته په خوندي ډول بیرته پورته کیدل د زده کولو لپاره یو ستونزمن مهارت نه دی. 
 
 

 د سړک څخه د وتلو وروسته په خوندي ډول بیرته پورته کیدلو ویډیو سالیډ   38

 د ویډیو متن/لیک: 
نن ورځ، مونږ به د تجربه لرونکو او نا بلده موټر چلوونکو ترمنځ د مرګ ژوبلې تر شا د ګڼ شمیر الملونو څخه د یو په اړه خبرې   -

 ه کول دي.  وکړو. هغه المل د سړک څخه وتل او سړک ته د بیرته راستنیدو هڅ 
 
اجازه راکړئ چې په عملی توګه یی درته مظاهره کړم. کله چې تاسو له سړک څخه ښکته الړ شۍ، نو ستاسو طبیعی غبرګون دا وي  

چی سټیرنګ باندی فشار راوړی او بریکونو ته په زوره فشار ورکړۍ. په هرصورت، دا کار کولی شي چی موټر وکولوي یا په  
 اتلوونکی ترافیک یا کوم بل خنډ سره مخ شي. پایلې یی ممکن مرګونی وي.  چټکۍ سره  ستاسو په طرف ر

 
هریو تن باید دی ډول حالت لپاره چمتو وي او بې تجربی موټر چلوونکي باید د موټر کنټرولولو تمرین تر سره کړي که چیرته موټر  

و ته  د موټر چلولو په وخت کی په پوره توګه د پام  له سړک څخه ښکته کیږي. والدین باید په لومړی قدم کی خپلو تنکی موټر چلوونک
نه کولو د خطرناکو پایلو په اړه ټینګار وکړي. موټر چلول په هره ثانیه کې بشپړ پام کولو ته اړتیا لري. په ټلیفون خبرې کول، د  

لی شي موټر چلوونکي د  راډیو سره الس وهل، له مسافرینو سره خبرې کول، څښاک ته الس تیرول، یا یو شمیر نور خنډونه کو
 سړک څخه ښکته وو غورځوي. دا فوری واقع کیدی شي. د موټر چلولو پرمهال متمرکز او ویښ اوسئ.  
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په هرصورت، که دا کار پیښ شي، د تمرین سره، د سړک څخه د وتلو وروسته په خوندي ډول بیرته پورته کیدل زده کیدای شي. له  
ړي چې دا کار تر سره کړي، والدین باید پخپله د دې مهارت د تمرین کولو او مظاهره  دې مخکې  چې خپل تنکي ځوان څخه وغوا

کولو په اړه پام وکړي. دا هغه څه دي چې دوی له دی مخکې هیڅکله نه دی تر سره کړي. هغوی هم کولی شي چی له دې څخه ګټه  
 پورته کړي.  

 
فاتو یا د سړک د غاړی واښو پرته یو مستقیم سړک یا الره ومومئ چې د  لومړی، د والدینو لپاره اړینه ده چې د ترافیک او جغل، کثا

سړک له سطحې سره یو برابر وي چیرته چی تاسو تمرین وکولی شئ. دا مهارت په هغه سړک کې مه تر سره کوي چې څنډه یی  
شي په اسانۍ سره کنټرول له السه  ښکته وي یا په غاړه کی کنده یا خنډونه ولري. په دې حاالتو کې، نا بلده موټر چلوونکی کولی  

ورکړي او ستاسو موټر ته د پام وړ زیان ورسوي. حتی که د موټر سرعت یی کم هم وي، کثافات یا نرم جغل کولی شي محرکه قوه  
 کم کړي چې د موټر د ښویدو یا تښتیدو المل کیږي.  

 
 سرعت سره حرکت وکړۍ.  نو، یوځل چې مو د تمرین کولو لپاره ځای ومونده، په خوندي ډول په ورو 

 
لومړی، لکه څنګه چې موټر چلوونکی ښی طرف ته موټر تاو کړۍ،  د موټر مخکینۍ ښي ټیر به د سړک څخه وځي او د شا ښي   

ټیر به یی په چټکۍ سره تعقیب کړي. موټر چلوونکی باید خپله پښه د ایکسیلیټر/ګړندیوال څخه لیرې کړي او بریک به نه نیسی یا په  
ه توګه به بریک ته فشار ورکړی. موټر باید د پاخه سړک برخې سره موازي پاتې شي.  که چیری حاالت اجازه ورکړي،  ډیره نرم

نوی موټر چلوونکي باید د لنډ وخت لپاره د سړک په غاړه یا په خامه سړک یا په غوریدونکی پټی باندی موټر وچلوي ترڅو د موټر  
ریښتیني حالت کې، موټر ممکن ډبری/کاڼړی او نوره ملبه پورته کړي.  بیا، موټر  په دی حالت کی د کیدو احساس وکړي.  په 

 چلوونکی باید ترافیک وګوري او په ورو سرعت سره بیرته سړک ته په اسانۍ سره پورته شي.   
 

رامنځ ته کیدو څخه  ټولو څخه اړینه خبره دا ده چی باید په یاد یی ولرۍ، هغه نه وارخطا کیدل دي. په دی پوهیدل چی د یو حالت 
 وړاندي هغی ته څه ډول غبرګون وښودل شي، ستاسو تر ټولو ښه دفاع ده.   

 
 یم، تاسو ته دا یادونه کوم چې پام وکړۍ او په خوندي ډول موټر وچلوئ.  Travis Tuckerزه 

 
 

 سالیډ  39

 د سالیډ متن: 
 کوم ځای کی چی ربړ د سړک سره یو ځای کیږي 

 د څلورو ټیرونو په پاچونو باندی دی کوم چی د سړک سره لګیږي. د موټر د کنړول دارومدار 
 د هر یو ټیر پاچ د ډالر نوټ په اندازه دۍ. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ستاسو موټر د ټیر د څلورو کوچنیو پاچونو لخوا کنټرول کیږي کوم چی د مځکی سره لګیږي.  په عمومی ډول، د محرکه قوه کلمه  
ستاسو د موټر وړتیا ته اشاره کوي چې د موټر )په ځانګړې توګه ستاسو ټایرونه( او د پاخه سړک تر مینځ د نښلیدو مښود وساتي.  د  

د ټایرونو پاچونو او د سړک سطحې ترمینځ د محرکه قوه لخوا اغیزمن کیږي.     د محرکه قوه/راښکون  وسایطو کنټرول او فعالیت 
 قوه یا ټریکشن پرته،  تاسوهیڅ ډول کنټرول نلرئ.  

 
 

 سالیډ  40

 د سالیډ متن: 
 راښکون قوه، ټایرونه او پوښ سړک 

 ځیږه/سخت یا نرم  –د سړک سطحه  •
 او داسې نور، سطح به مښود راکم کړي )ټریکشن(   لوند، یخ وزمه،  –د سړک حالتونه  •
 څومره ګړندی او کوم لور ته ځی؟   –سرعت او سمت •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د سړک سطحه:  یوازینی خورا مهم فاکتور چې د موټر وړتیا اغیزمنه کوي او موټر ښویږی، هغه د سړک حالت دی. آیا  قیر سړک  
ږه/کلک یا نرم دي؟  د ریګ مال په اړه فکر وکړئ.  دا د ځیږوالي مختلفی درجې لري.  څومره چې ریګ مال  یا کانکریټ دی؟   ځی 

 ځیږ وي، په هم هغه اندازه د شګلن سطحې ته دا ډیر مښود وړاندې کوي.  
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نه وړاندې کوي. په  د سړک حالتونه:  دا د سړک د سطحې په څیر نه دۍ. د سړک مختلف حالتونه ټایرونو ته مختلف رقابتي فرصتو

باران کې لوند سړک به د ورته لویې سړک په پرتله ټیرونه کم ټینګ ساتي کوم چی اوچ وي،   همدا ډول، په واوره پوښل شوي  
 سړک به حتی د ټایرونو لپاره د ټینګولو کم امکانات وړاندې کړي. 

 
هم هغه هومره انرژي ضایع کړۍ له دی وړاندی   د موټر سرعت او سمت هرڅومره چې تاسو په سرعت کی موټر چلوي، موټر باید

 چی ودریږي.  او که چیرته سړک د ختیځ په طرف ځي او ستاسو موټر د شمال په طرف ځي، تاسو په ستونزه کی یاست. 
 
 

 سالیډ  41

 د سالیډ متن: 
 که تاسو واټن وساتۍ، تاسو به هیڅ کله هم ټکر ونه کړۍ! 

 تاسو څومره واټن ساتلو ته اړتیا لرۍ؟  •
o   په وچه سطحه باندي په دغو سرعتونو کې، دا هغه واټن دی چې موټر چلوونکي ورته اړتیا لري چې د ستونزې څخه د

 وتلو لپاره موټر بل طرف ته تاو کړی یا بریک ونیسي. 
 میله څخه کم سرعت لپاره  35ساعت کی د   په یو -ثانیی 2

 میله سرعت لپاره  45څخه تر   36په یو ساعت کی د  -ثانیی 3

 میله سرعت لپاره  70څخه تر   46په یو ساعت کی د  -ثانیی 4

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

په ځانګړې توګه د   –والدینو، که تاسو نه غواړئ چې ستاسو تنکی ځوانان ټکر وکړي، نو هغوی ته واټن اداره کولو ور زده کړه 
موټر د مخی واټن اداره کول.  دا تر ټولو اسانه او خورا مهم واټن ده چې موټر چلوونکی یې کنټرول کولي شي.  که چیرته تاسو د  

تر مینځ کافي ځای ولرئ، تاسو کولی شئ بریک ټینګ کړۍ یا له ستونزی څخه وتلو لپاره موټر بل  خپل موټر او د مخې د موټر 
 طرف ته تاو کړۍ او د ټکر مخنیوی وکړئ. 

 
 دغه چارټ  په وچه سطحه باندي د مختلفو سرعتونو لپاره د ثانیو حساب سره د واټن ساتلو سپارښتنه کوي. 

 
 

 سالیډ  42

 د سالیډ متن: 
 دریمه موضوع: 

 موقتي جواز او د فراغت جواز شرایط
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

میاشتو لپاره له ځانه سره ولري، د والدینو یا سرپرست په   9کله چې ستاسو تنکی ځوان د هغه یا هغې د زده کونکي پرمټ د 

ري، او په بریالیتوب سره یی د موټر  میاشتې عمر ول  3کاله او   16ساعته موټر چلول بشپړ کړۍ؛    45الرښوونی سره لږ تر لږه 

چلوونکي د ټولګي زده کړي او د سړک آزموینې سره د څرخ تر شا، د موټر چلولو کورس بشپړ کړی وي، نو ستاسو تنکی ځوان  
 چمتو دی چې د خپل لنډ مهاله موټر چلولو جواز ترالسه کړي.     

 
 

 سالیډ  43

 د سالیډ متن: 
 موټر چلولو جواز تر السه کول 

 میاشتی وي   3کاله او  16مر باید لږ تر لږه  ع •

 میاشتو لپاره د زده کوونکي پرمټ له ځانه سره ولري  9د  •

 ساعته الرښوونی تمرین تر سره کړي وي 45د والدینو/سرپرست سره   •

 د موټر چلوونکي زده کړي یی بشپړې کړئ وي                          •
o رښوونه تر سره کړي وی د موټر چلوونکي د ټولګي زده کړي ال 

o   د سټیرنګ تر شا 
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 کلونو څخه کم وي(  18)د هر هغه چا لپاره چې عمر یې له  

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کلونو څخه کم عمره هر یو کس لپاره چی د موټر چلولو جواز ترالسه کړي، ستاسو تنکی ځوان باید: عمر   18په ویرجینیا آیالت کې د 

میاشتو لپاره یی د زده کوونکي جواز سره د موټر چلولو تمرین تر سره کړی   9میاشتی وي؛ لږ تر لږه د   3کاله او  16یی لږ تر لږه  

الرښووني تمرین بشپړ کړئ وي؛ او په بریالیتوب سره د حکومت لخوا تصویب  ساعته  45وي؛ د والدینو یا سرپرست سره یی د  

 شوي د ټولګي او په موټر کې د موټر چلولو پروګرام یی  بشپړ کړئ وي. 
 
 

 سالیډ  44

 د سالیډ متن: 
 د موټر چلوونکی د ټولګی زده کړۍ

درسی ساعتونه   36ې الرښوونې لږترلږه  )لسم( ټولګي روغتیایی زده کړې برخې په توګه د موټر چلوونکي زده کړ 10د    •

 شامل دي.   
o  بریالی کیدو نمری 

o   دقیقې پریزنټیشن  90د والدین/تنکی ځوان د خوندي موټر چلولو 

 کارډ(  DECپایله: د ټولګی د موټر چلولو زده کړو بشپړولو سند )  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

نمبر خطر دی، او له همدې امله د ټولګي ډیری د موټر چلوونکی زده کړۍ کورسونه د   1موټر چلول د تنکي ځوانانو د روغیتا لپاره 

لسم ټولګي روغتیایی زده کړې برخې په توګه وړاندې کیږي. د موټر چلوونکي د ټولګي ښوونه او روزنه یو هر اړخیز کورس دی  
ټر چلوونکي اړوند مختلف معلومات پوښي لکه د سړک بنسټیزه قوانین، د جواز تر السه کولو  چې د ترافیک خوندیتوب او د مو

کړنالرې، د موټرو متحرکات، د وخت او واټن مدیریت، د سړک شریکول )موټرسایکل او ټریکټور ټریلرونه( د وسایطو پیرودل، او  
شه یی توکو خطرونه او د موټر چلول، متن لیکل، او د موټر  کارول، د الکول او نورو ن  GPSد موټر بیمه کول، د نقشې لوستل، د 

 چلول، او د نیمه خوب کې موټر چلول.     
د موټر چلوونکي د ټولګي د ښوونې او روزنې  کورس په بریالیتوب سره بشپړولو سره، ستاسو ماشوم به  د موټر چلوونکی ښوونې  

ګالبي کارت په نوم هم یادیږي.    ستاسو ماشوم "ګالبي کارت" ته اړتیا   DECاو روزنې د ټولګي د بشپړیدو سند ترالسه کړي، چې د  

 لري ترڅو د موټر چلولو عملی الرښوونې ترالسه کولو وړ وي. 
 
 

 سالیډ  45

 د سالیډ متن: 
 د موټر چلولو الرښوونی وړ کیدو لپاره زده کوونکی باید: 

 ا یی په بریالیتوب سره بشپړ کړئ وي. د موټر چلوونکي د ټولګی ښوونې او روزنې کورس کې داخل وي ی  •
 نوم لیکنه او د والدینو د اجازې فورمې یی بشپړی کړئ وي  •
 د زده کوونکي پرمټ ولرئ  •
 موټر چلولو لپاره الندیې شامل دي:  •

o   ساعته درسونه  14د الرښوونې 

o 7  ناستې یا برخی 

o  د سړک مهارتونو آزموینه 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د موټر چلولو  الرښوونې د ښوونځي کال په دوران کې د ښوونځي څخه مخکې یا وروسته شتون لري او ستاسو د زده کوونکي په  
ښوونځي کې د اوړي رخصیانو پر مهال وړاندیز کیږي.         یوځل چې تنکي ځوانان خپل پرمټ ولري او د موټر چلوونکی د  

ځانونه ثبت کړۍ.   د موټر چلولو په الرښوونه   کړي، دوی کولی شي د موټر چلولو پروګرام لپاره ټولګي ښوونې او روزنې بشپړې 

دورې لپاره مشاهده کوي او د کورس په پای کې به د الرښوونې ټولو   7دورې لپاره موټر چلوي او د   7کې، ستاسو زده کوونکی به د  

میاشتو لپاره خپل پرمټ درلودلی وي، د سړک ازموینه کی   9و ځوان د  برخو کی د سړک ازموینه تر سره کړۍ.  که چیرته ستاس 14

ساعتونو د موټر چلولو الګ شرط په شمول(، د   45بریالی شي، او د زلمکو د جواز تر السه کولو نور ټول شرایط پوره کوي )د  

جواز لیک صادر کړي. کله چې د   میاشتو لنډ مهاله موټر چلوونکي  6موټر چلولو روزونکی ښوونکی به ستاسو زده کوونکي ته د 
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ښوونې او روزنې او خوندیتوب خبره راځي، د موټر چلوونکي ښوونې او روزنې پروګرام ممکن د خورا حیاتي پریکړو څخه وي  
چې والدین یې کولی شي. خوشبختانه، د ښه چلوونکي ښوونې او روزنې برنامه موندل اسانه دي، په دې شرط چې تاسو وپوهیږئ  

ه لټه کې یاست.   دا خورا اسانه ده چې خپل تنکی ځوان موټر چلولو ته پریږدئ که چیرته  تاسو پوهیږئ چې دوی د یو  چې د څه پ 
ساعتونو یا ډیر    45ښه موټر چلوونکي ښوونکي څخه ارزښتناک مهارتونه زده کړي او د والدینو یا سرپرست په الرښوونی سره د 

 وخت لپاره د موټر چلولو تجربه لري. 
 
 

 سالیډ  46

 د سالیډ متن: 
لخوا   DMVوالدین باید د الندې ذکر شویویو لپاره السلیک وکړي او د موټر چلوونکي جواز یا د   –کنټرول د والدینو په الس کی دۍ  

 نمبر ورکړي:  IDورکړل شوی 

 د زده کوونکی پرمټ لپاره غوښتنلیک   •
ساعته د لمر   15ساعته موټر چلولې دی )   45کي لږترلږه د موټر چلولو الګ یا ریکارډ چې تائیدوي چې ستاسو زده کوون  •

 لوېدو څخه وروسته( 
 د موټر چلوونکي جواز لیک صادرولو لپاره د ښوونځي لخوا د اجازه ورکولو فورمه او د ښه علمي موقف اهمیت پوهیدل  •
 لخوا صادر شوي وي   ( چی د موټر چلوونکی ښوونکيTDLشپږ میاشتنۍ لنډ مهاله موټر چلوونکي جواز لیک فورمه )  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

زده کوونکي پرمټ   DMVدا په یاد لرل غوره دي چې والدین د جواز تر السه کولو لپاره د رضایت مسؤلیت لري.  والدین باید د  

ساعتونو موټر چلولو الګ،   45غوښتنلیک، د موټر چلوونکی ښوونې او روزنې کی برخه اخیستلو لپاره د والدینو د اجازې فورمه، د 

میاشتو لنډ مهاله موټر چلولو جواز لیک الس لیک کړي.  کله چې ستاسو د زده کوونکې موټر چلوونکي په   6او د زده کوونکي د 

بریالیتوب سره د ټولګي او د موټر چلولو عملی الرښوونې بشپړې کړي او د جواز تر السه کولو لپاره یی ټول شرایط پوره کړل، د  
میاشتو لنډمهاله موټر چلولو جواز صادر   6الدینو د اجازت سره،  د موټر چلولو ښوونکی کولی شي چی ستاسو زده کوونکي  ته د  و

ته   DMVمیاشتني جواز یوه کاپي تاسو ته درکړي او بله کاپي به   6کړي.  د موټر چلولو ښوونځی به ستاسو د زده کوونکی د  

 واستوي.     
 
 

 سالیډ  47

 د سالیډ متن: 
 د ځوانانو د جواز تر السه کول  

 
 ورځو جواز په لومړیو ورځو کی محکمی ته د حاضریدو لپاره نیټه تر السه کړۍ.  –180کورنۍ ممکن  د  •

 یا
 مراسم به په بدیل ډول ترسره کیږي یا لغوه شي او جواز به په میل کی واستول شي.   •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

په داسې حال کې چې والدین د جواز تر السه کولو ته رضایت ښکاره کوي، د ځوانانو او کورنیو اړیکو محکمه هم د موټر چلولو د  
کلونو لپاره د   8میاشتو جواز پروسس کړي او ستاسو د زده کوونکي لپاره به د  6به د   DMV      امتیاز په ورکولو کې ککړه ده. 

اعتبار وړ جواز د ځوانانو او کورنیو اړیکو محکمې ته واستوي چې ستاسو د کورنۍ زپ کوډ کی موقیعت لري.  په پایله کې، دا  
 ه ولري. محکمې ته د فیزکی کاپي لیږلو لپاره سمه پت  DMVخورا مهمه ده چې  

 
میاشتو کې، زده کوونکی او مور او پالر/سرپرست ممکن د جواز د دایمي فیزکی   6د لنډ مهاله موټر چلولو جواز ترالسه کولو په  

کاپي ترالسه کولو لپاره د ماشومانو د جواز تر السه کولو په مراسمو کې د ګډون کولو لپاره بلنه ترالسه کړي یا دا به مستقیم ډول  
 محمکه ممکن مخامخ مراسم ونیسی، د بدیل الرو مراسم ونیسی، یا یی لغوه کړۍ.     رست ته واستول شي. والدینو/سرپ 

 
 

 سالیډ  48

 د سالیډ متن: 
 د موقت موټر چلوونکي جواز لپاره د مسافرینو محدودیتونه 
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کم عمر لرونکي د یو څخه  کلونو څخه  21کلو عمر څخه کم موټر چلوونکي د موټر چلولو موقتي جواز لیک لري او باید د  18د 

 کورنۍ مسافر په موټر کی ونه لري. -زیات غیر
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کله چې ستاسو تنکی ځوانانو خپل جواز لیک تر السه کړ، آیا هغوی کولی شي یوازې موټر ته پورته شي او موټر وچلوي؟       نه!   
کلونو څخه کم عمر لرونکو لپاره د جواز لیک  فارغ التحصیل   18ویرجینیا آیاالت  هغوی د موټر چلولو موقتي جواز لیک لري.  د 

 قوانین لري.   
کالو څخه کم عمر لرونکي موټر چلوونکي ته اجازه ورکوي چې په موټر کې له   18د ویرجینیا قانون د لنډ مهاله جواز لیک سره د  

لري تر هغه چې دوی د یو کال لپاره جواز لیک ونه ساتي.  لطفاً په یاد   کالو څخه کم عمره له یو څخه ډیر غیر کورنۍ مسافر ونه  21

 ولرئ چې حتی یو مسافر هم د پام ګډوډولو المل دۍ، او د مسافرینو شمیر او د ټکر احتمال ترمنځ مستقیم اړیکه شتون لري.     
 

 مونږ هیله مند یو چې ستاسو د کورنۍ قاعده بې دا وي چی هیڅ مسافرین نه! 
 
 

 سالیډ  49

 د سالیډ متن: 
 د موټر چلوونکي جواز لیک لپاره د مسافر محدودیتونه 

 رښتیا یا غلط؟ 
کورنۍ تنکي ځوانانو مسافرینو ته اجازه ورکوي چې په موټر کې د هغه موټر چلوونکي سره سپاره وي   -د ویرجینیا قانون دریو غیر

 کلن شوۍ دی.  17څوک چی په دی نږدیو کی 

 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړۍ که تاسو فکر کوي چی دا خبره رښتیا ده. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کورنۍ تنکي ځوانانو مسافرینو ته اجازه ورکوي چې په موټر کې د هغه موټر چلوونکي   -رست یا غلط؟ د ویرجینیا قانون دریو غیرد
 کلن شوۍ دی.  17سره سپاره وي څوک چی په دی نږدیو کی  

 
 

 سالیډ  50

 د سالیډ متن: 
 غلط! 

 میاشتې وی(  3کلونو او   17باید د یو کال لپاره یی خپل موقتي جواز لیک درلودی وي )لږ تر لږه    •

 کلونو څخه کم عمر لرونکي د غیر کورنۍ درې مسافرین په موټر کی ولرو:    21د لومړني کال وروسته، مونږ ممکن د  •

o    .کله چې په فعاله توګه ښوونځي ته تګ راتګ لپاره موټر چلوئ 

o   کلن جواز لرونکی موټر چلوونکی ناست وي.    21کله چې په مخکنی څوکی کی یو 

o    .په بیړنی حاالتو کې 

 مهربانی وکړۍ خپل تنکی ځوان موټر چلوونکي لپاره هیڅ مسافرین/سپرلی نه، قانون خپل کړۍ! 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

میاشتې عمر ولري ترڅو له یو څخه زیات مسافرین له ځانه سره په   3کاله او  17دغه غلط دی!  ستاسو زده کوونکی باید لږ تر لږه  

موټر کی ولري او د بشپړ یو کال لپاره یی خپل جواز لیک درلودي وي.     د موټر چلولو له لومړني کال وروسته، د ویرجینیا قانون  
 کلنی څخه کم  د کورنۍ غړو غیر دری مسافر ولري:    21ځوان موټر چلوونکي ته د الندینی حاالتو پر اساس اجازه ورکوي چې د  

 کله چې  ښوونځي ته تګ راتګ لپاره موټر چلوئ,   •
 کلن جواز لرونکی موټر چلوونکی ناست وي, او   21کله چې په مخکنی څوکی کی یو   •

 په بیړنی حاالتو کې.   •
مونږ هیله لرو چې تاسو به د خپلې کورنۍ لپاره "هیڅ      دا د ویرجینیا موټر مسافرینو قانون دی، مګر دا ممکن غوره عمل نه وي. 

 مسافر نه" قاعده غوره کړئ!   
 
 

 سالیډ  51
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 د سالیډ متن: 
 د همزولو اغیزه

 خلک د خپلو همزولو لخوا خورا اغیزمن کیږي، او دوی یو بل د الندینو له الرې متاثره کوي: 
 د ملګرو فشار.  •
 د بیلګه جوړیدو چلند؛ او  •
 په چلند کې د ښکیلتیا لپاره فرصتونه رامینځته کول.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ل د خپلو ملګرو لخوا خورا په لوړه کچه اغیزمن یو.  هرڅوک غواړي چی داسې  د مسافرینو محدودیتونه ولې شتون لري؟    موږ ټو 
احساس وکړي چې دوی منل شوي او د یوې ډلې برخه دي.  د ملګرو نظرونه او اړیکې ته د ځوانانو لخوا خورا ارزښت ورکول  

وکړي.  د بیلګې په توګه، که چیرته   کیږي او کیدای شي چی ستاسو د زده کوونکي په بریکړه کولو په مثبت یا منفي ډول اغیزه 
ستاسو د تنکی ځوان د ملګرو ډلی غړي د سیټ پټی وتړي، نو دوی ټول به د سیټ پټی وتړي.    که چیرته د ملګرو ډله په سړکونو د  

 موټرو په سیالی یا ریس کی ښکلیل وي، نو ستاسو ماشوم کیدی شی هم په خطر کې وي او په دې چلند کې ښکیل شي.   
 
 

 ویډیو: د مسافر له امله پام بل طرف ته اوړیدلو یا  ګډوډیدلو ویډیو.  -سالیډ   52

 د سالیډ متن: 
 ویډیو: د مسافر له امله پام بل طرف ته اوړیدل یا  ګډوډیدل 

 د ویډیو متن/لیک: 
یل جواز لیک قوانینو په  د نوي تنکی ځوان موټر چلوونکی لپاره، د موټر چلولو خوندي عادتونه د تجربې، تمرین، او د فارغ التحص -

تعقیبولو سره تر السه کیږي.  سپیډ یا په سرعت کی موټر چلول، د الکول او نشه یی توکو تر اغیزی الندې موټر چلول، د څوکۍ پټی  
 نه تړل او د موټر چلولو پرمهال متن پیغام لیکل ټول خورا خطرناکه او د قانون خالف عملونه دي.   

 
 ا خنډ شتون لري چې خورا خطرناکه دی او ډیر نه دۍ پیژندل شوۍ.   تنکی ځوان مسافرین/سپرلی.  خو دلته یو بل ګډوډتیا ی 

 
وروستي   AAAڅیړنې په ډاګه کوي چې د تنکی ځوان په موټر کې د مسافرینو شمیر د ټکر امکانات لوړوي.  په حقیقت کې، د 

سلنه زیاتوي.  او یو بل مسافر چی اضافه شي   44نې خطر %مطالعې په ډاګه کړۍ چې په موټر کې یوازی د یو مسافر شتون د مړی 

دا خطر دوه برابره کیږي.  یو بل مسافر چی اضافه کړئ او دا څلور چنده شي.  دا خطرناک کچی دي او ډیری والدینو ورسره آشنا  
ی ځوان موټر چلوونکی کولی  نه دي.  د ویرجینیا فارغ التحصیل د موټر چلولو جواز قانون د مسافرینو شمیر محدودوي چې یو تنک

 شي د موټر چلولو په لومړي کال کې یی له ځانه سره ولیږدوي.   
 

خپل تنکی ځوانان وهڅوئ چې د مسافرینو لیږدولو محدودیت قوانین خپل کړۍ او هغوی په دی خبره پوه  والدین دا قانون پلي کوي.   
کړي چې د اضافي تنکی ځوان مسافرینو سره موټر چلول دوی د مرګ لروونکی ټکر خطر سره مخ کوي.  آیا دا په ځان د خطر منلو  

 ارزښت لري؟ 
 
 

 سالیډ  53

 د سالیډ متن: 
 هغه تنکي ځوانان چې د دوو یا ډیرو ځوانو مسافرینو سره یو ځای موټر چلوي د مهلک یا مرګونی پیښی کچه پنځه چنده زیاتوي. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 کلن موټر چلوونکي په هر میل کی د مرګ خطر کچه:  17یا   16د مسافرینو پرته د موټر چلولو په پرتله، د  

 مسافر لیږدوي    1کلونو څخه کم عمر لرونکي   21کله چې د زیاتیږي  44%--

 دغه کچه دوه برابر لوړیږي کله چی دوه مسافرین په موټر کی لیږدوي.    --
 کالو څخه کم عمر لرونکي درې یا ډیر مسافر لیږدوي او    21څلورچنده زیاتیږي کله چې د    --

 ات عمر مسافرین په موټر کی ناست وي. کلو یو یا زی  35% سلنه کمیږي کله چې ورسره د 62کچه  --

ښه خبره دا دی چې والدین کولی شي چی د خپلو تنکی ځوان موټر چلوونکو لپاره د، هیڅ مسافر نه، تګالري لرلو سره تنکی ځوانان  
 خوندي وساتی. 
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 سالیډ  54

 د سالیډ متن: 
 د ګرځبندیز محدودیتونه:  رښتیا یا غلط؟ 

 بجو پورې دی.  4چلوونکو لپاره ګرځبندیز وخت د نیمې شپې څخه د سهار تر  کلونو څخه کم عمره موټر  18د  •

 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوۍ چې دا خبره رښتیا ده. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوئ چې دا خبره رښتیا ده: 
 بجو پورې دی.  4کلونو څخه کم عمره موټر چلوونکو لپاره د ګرځبندیز وخت د نیمې شپې څخه تر سهار  18په ویرجینیا کې، د 

 
 

 سالیډ  55

 د سالیډ متن: 
 ځواب سم دۍ! 

 بجو پورې موټر وچلوي.  4کلونو څخه کم عمر لرونکي موټر چلوونکي نشي کولی چی د نیمی شپي څخه تر سهار تر  18د 

 په استثناوو کې الندې موارد شامل دي:  •
o  .کار یا ښوونځي لخوا سپانسر شوي فعالیت ته د سفر کولو په وخت کی تګ راتګ کوي 

o  الغ لخوا څارل کیږي او د مدني، مذهبي، یا عامه سازمان لخوا  یو داسی فعالیت ته تګ راتګ کول چی د یو ب

 سپانسر شوي وي. 
o  .کله چې د والدینو یا د کوم بل بالغ کس سره وي 

o  .کله چې رضاکار اور وژونکي یا د ژغورنې ډلې غړي په توګه بیړني حالت ته ځواب وایی 

o  .په بیړنی حالت کی 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کلونو څخه کم عمره موټر چلوونکو ته د زده کوونکي پرمټ یا د   18خبره رښتیا ده!  په ډیری حالتونو کې، د ویرجینیا قانون د  دا 

بجو پورې موټر وچلوي. په حقیقت کې، احصایه   4موټر چلوونکي جواز سره اجازه نه ورکوي چې د نیمې شپې څخه د سهار تر  

 بجو څخه وروسته موټر چلول خطرناک دي.      7ه  ښایې چې د ځوانانو لپاره د ماښام ل 

 
 د ګرځبندیز قوانین د هری کاونټي له مخې توپیر کوي.     

 
 

 سالیډ  56

 د سالیډ متن: 
 د شپې لخوا موټر چلول 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د ټولو عمرونو موټر چلوونکو لپاره، د شپې لخوا د وژونکی ټکرونو احتمال ډیر دی، مګر د تنکیو ځوانانو لپاره خطر خورا لوړ   
دی.  په ټیټه کچه لید او ستړیا د دې ټکرونو کی برخه اخلی.  والدین باید دا ډاډ رامنځ ته کړي چې د دوی ماشومان د موټر چلولو په  

 کې د الرښوونی سره کافی اندازه تمرین تر سره کړۍ.  والدین باید د ښوونځي څخه وروسته او د اونۍ په پای  دې ټیټ لید چاپیلایر
 کی فعالیتونه له نږدې وڅاري او د شپې لخوا په موټر چلولو بندیز ولګوي.   

 
 

 سالیډ  57

 د سالیډ متن: 
 څلورمه موضوع 

 نوری پاملرنی/مالحضات: ستړیا، پام ګډوډول، الکول، د موټر سرعت، او د موټر انتخاب 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 
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دا چې تنکي ځوانان د موټر چلولو تجربه ترالسه کوي، راځئ چې د یو څو نورو څیزونو په اړه خبرې وکړو چې والدین او تنکي 
   ځوانان یې باید په پام کې ونیسي.  

 
 

 سالیډ  58

 د سالیډ متن: 
 تنکي ځوانان او ستړیا

 ساعته خوب کولو ته اړتیا لري.   9تنکی ځوانان لږ تر لږه   •

 سلنه پیښو کې ښکیل دي چې د بۍ خوبی په حالت کی د موټر چلولو له امله رامینځته کیږي.   50تنکي ځوانان په % •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ساعته خب کړۍ دۍ.  ایا تاسو پوهیږئ چې تنکی ځوانان هره شپه    8که چیرته  تاسو تیره شپه لږ تر لږه  خپل الس پورته کړئ 

ساعته خوب کوي؟  تر ټولو زیات تنکی ځوانان موټر چلوونکي  د   7ساعته خوب ته اړتیا لري، خو په اوسط ډول یوازې  9شاوخوا  

 له امله یی هر کال زرګونه ترافیکی پیښی رامنځ ته کیږي.   بې خوبۍ په حالت کی د موټر چلولو د خطر سره مخ دي چې 
تنکي ځوانان ډیر ستړی وی او د خطر سره مخ وي کله چی سهار وخته یا د بی خوبی په حالت کی موټر چلوي.  له دی وړاندی چی   

ړۍ دۍ.  تنکی ځوان د ټولو  ستاسو تنکی ځوان موټر چلولو ته کیني، ځان ډاډمن کړئ چې ستاسو زده کوونکی په بشپړ ډول آرام ک
سلنه پیښو کې ښکیل دي چې د بۍ خوبی په حالت کی د موټر   50سلنه تشکیلوي خو په %  14موټر چلوونکو د جملی څخه یوازې %

 چلولو له امله رامینځته کیږي. 
 
 

 سالیډ  59

 د سالیډ متن: 
 تنکي ځوانان او ستړیا )دوام لری( 

 وي.    0.08یر دي لکه چی په وینه کی د الکول غلظت یا حالت  ساعتونو لپاره ویښ پاتی کیدل دا څ  18د 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د بۍ خوبی حالت موټر چلوونکي لږ بیداره ساتي، د غبرګون ښودلو وخت کموي، او د پریکړې کولو لپاره د موټر چلوونکي وړتیا  
ساعتونو لپاره د ویښ پاتی   18اغیزمنوي.  د ستړیا په حالت کی موټر چلول د نشې په حالت کی د موټر چلولو سره پرتله شوي دۍ.   

 ډول فعالیت کوي لکه څرنګ چی ماغزه په قانوني توګه د نشی په حالت کی وي.   کیدو له امله ماغزه هم هغه 
 

له بده مرغه، ځوانان دال ډول مهال ویش لري چې د هغوی د خوب څخه د محرومولو سبب ګرځي.   دا ډول نظر ورته وکړۍ: د  
اڅي؛ ښوونځي ته ځي او له ښوونځي  بجو ښوونځي ته تګ لپاره له خوبه پ  6:00عالي لیسې یو عادي زده کوونکی د سهار په  

بجې د یو ملګري کور ته ځي؛ او بیا نیمه شپه   9وروسته فعالیتونو کې ګډون کوي؛ کور ته راځي، د ماښام ډوډۍ خوري، د شپې په 

یو  ساعتونو را په دیخوا ویښ دې؛ او که چیرته دا زده کوونکی موټر چلوي، زده کوونکی  18کور ته راځي.   دا زده کوونکی د  

 ضعیفه موټر چلوونکی دی. 
 
 

 سالیډ  60

 د سالیډ متن: 
 ټول پام ګډوډونکي حالتونه یا خنډونه محدود کړئ! 

 پام ګډوډونکی حالت کی موټر چلول د ټکر د خطر کچه له څلورو څخه تر نهه چنده پوری زیاتوي.   
(Drews & Strayer)   

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 پام ګډوډونکی حالت د ترافیکي پیښو لوی المل دی. 
 
هر هغه څه چې ستاسو پام د موټر چلولو څخه بل طرف ته اړوي، پام ګډوډونکی عمل ګڼړل کیږي.  که چیرته د موټر چلولو په   

ری زیات وي چی  وخت کی تاسو پام ګډوډیږي، ستاسو د ټکر خطر به د هغه موټر چلوونکو په پرتله د څلورو څخه تر نهه چنده پو
 پام یی نه ګډوډیږي. 
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ثانیو کې پنځه هغه څیزونه لیسټ کړي چی د موټر چلولو په وخت کی پام ګډوډوي.   آیا تاسو په مچ   10زده کوونکو، په راتلوونکو  

 ګوزار کول شامل کړی؟       د راډیو چینل بدلول؟  د مسافرو سره خبرې کول؟   
 
 

 سالیډ  61

 د سالیډ متن: 
 د ګرځنده تیلفون کارولو قانون: رښتیا یا غلط؟  د ویرجینیا

 مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوئ چې دا خبره رښتیا ده: 
کلو څخه کم عمر لرونکي تنکي موټر چلوونکي ممکن ګرځنده تلیفون وکاروي مګر د موټر چلولو پرمهال متن پیغام نشي   18د   

 لیږدولی. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

څخه کم عمر لرونکي تنکي موټر چلوونکي    18مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوئ چې دا خبره رښتیا ده: د 

 ممکن ګرځنده تلیفون وکاروي مګر د موټر چلولو پرمهال متن پیغام نشي لیږدولی. 
 
 

 سالیډ  62

 د سالیډ متن: 
 کلنی څخه کم وي  18غلط! که عمر د 

 ګرځنده تلیفونونو ته هیڅ اجازه نشته  •
 هیڅ بې سیمه وسایلو اجازه نشته )حتی د هینډ فری اجازه هم نشته (  •

 د موټر چلولو پر مهال! 
 دا د ټولو موټر چلوونکو لپاره غیرقانوني عمل دۍ چې د موټر چلولو پرمهال متن ولیکئ. 

  125ې د موټر چلولو پرمهال ګرځنده تلیفون په الس کی ونیسي:  لومړی سرغړونی لپاره دا د هر چا لپاره غیرقانوني عمل دی چ 

 ډالره.  250ډالره جرمانه ده، او د تکراری سرغړونی لپاره  

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

پرمهال ګرځنده تلیفون په الس  دغه غلط دی!  په ویرجینیا آیالت کی اوس دا د هرچا لپاره یو غیرقانوني عمل دی چې د موټر چلولو 
کلونو څخه کم دۍ، تاسو ممکن حتی د السونو څخه ازاد بې سیم وسیله هم ونه   18کی ولري یا پیغام ولیکئ.  که چیرته ستاسو عمر د  

ټکي   عیب 3کارول شۍ.    که چیرته یو ځوان موټر چلوونکی د ویرجینیا د ګرځنده تلیفون قانون څخه سرغړونه وکړي، هغوي ته به 

وارزول شي او جریمه به تادیه کړي.    دویم ځلی د سرغړونی په صورت کی به د محکمې لخوا د شپږو میاشتو لپاره د تنکی ځوان  
کلونو څخه کم وي چې د عیب ټکي   20د موټر چلولو امتیاز وځنډول شي. برسېره پردې، هغه موټر چلوونکي چې عمر یې د 

ټر چلوونکي د وده موندلو کلینیک کې ګډون وکړي او نشي کولی چی د آنالین الری د موټر  محکومیت ترالسه کوي اړ دی چې د مو
 چلوونکي وده موندلو کورس کی ګډون وکړۍ.   

 
 ډالره وي.   250ډالره جرمانه وي او د تکراری سرغړونو لپاره به   125د ګرځنده تلیفون سرغړونو لپاره به په لومړی ځل   

 
و فکر کوئ چې د ځوان موټر چلوونکي ګرځنده تلیفون سرغړونه به ستاسو د کورنۍ د موټر بیمه  کټی ګوتې پورته کړئ که تاس

 اغیزمنه کړي؟   
 
 

 سالیډ  63

 د سالیډ متن: 
 د ټیکنالوژۍ تر اغیزې الندې موټر مه چلوئ! 

 د متن پیغامونه لیږدول د ټکر خطر دوه چنده زیاتوي! 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ثانیو   23ام لیږدولو د ټکر یا نږدې ټکر کولو خطر دوه چنده زیات کړی دۍ او له امله یی موټر چلوونکي په اوسط ډول د  د متن پیغ

 لپاره د سړک څخه سترګې پټوي یا لیری کوي.   
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و شمیرې ته  هغه عملونه چې د تلیفون زنګ بشپړولو په وخت کې ترسره کیږي، لکه تلیفون ته السرسی کول، د اړیکی پیدا کول، او ی 
 زنګ وهل، د ټکر خطر درې چنده زیاتوي.   

 
 

 سالیډ  64

 د سالیډ متن: 
 په یو وخت کی ګڼ شمیر کارونه تر سره کول یوه افسانه ده 

 ماغزه نشي کولی په یو وخت کی زیات کارونه تر سره کړۍ.  •
 پرځای یې، تاسو خپل پام ویشلې دۍ دا چې ډیری دندې د ماغزو ورته برخې کاروي.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ایا تاسو کولی شئ چی په یو وخت کی په تلیفون خبرې وکړئ او  بریښنالیک هم ولیکۍ؟  ډیر په ښه توګه نه، دا ځکه چې ستاسو  
 ویشي، یو ځل په یو کار تمرکز کوي او بیا په بل. ماغزه به پام یا توجو د دندو تر منځ و

که چیرې تاسو دا ډول فکر کوئ چې تاسو په یو وخت کې د ګڼ شمیر څیزونو په ترسره کولو کې ښه یاست، بیا فکر وکړئ.  په یو  
خه بل کار ته پام اړوۍ،  وخت کی ګڼ شمیر کارونه کول یوه افسانه ده. ستاسو ماغزه دا کار نه شي کولۍ.    کله چې تاسو د یو کار څ 

نو تاسو خپل پام د څو دندو تر منځ ویشئ.    تاسو نه شئ کولی په یو وخت کې په تلیفون خبرې وکړئ او یو مربوط بریښنالیک هم  
 ولیکۍ.   

 
 

 سالیډ  65

 د سالیډ متن: 
 د موټر چلولو په وخت کی متن لیږدول منع دي! 
ني عمل دي.  خپلو تنکی ځوانانو ته ووایاست چې د موټر چلولو پرمهال خپل تلیفون  د موټر چلولو په وخت کی متن لیکل یو غیرقانو

 لیرې کړي. 
 په خپل ګرځنده تلیفون کې د موټر چلولو پرمهال "تنګول مه کوئ" خصوصیت فعال کړۍ.   

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

اره د صفر زغم پالیسي خپله کړۍ.      خپلو ځوانانو ته ووایاست  والدینو: مهربانی وکړۍ د موټر چلولو په وخت کی د متن لیکلو لپ 
 چې د موټر چلولو پر مهال خپل تلیفون بند کړي یا د "تنګول مه کوئ" خصوصیت فعال کړۍ.   

 
 

 سالیډ  66

 د سالیډ متن: 
 والدینو:  د هیڅ ګرځنده تلیفون/متن نه کارولو قانون پلي کړئ 

 ټر چلولو پر مهال متن لیکلی سلنه تنکي ځوانان منی چی د مو 39%

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

دا چی هغوی  "ما ته ونه لیدلۍ"  “آیا تاسو پوهیږي چې د ټکر کولو وروسته سمدالسه موتر چلوونکی تر ټولو زیاته خبره دا کوي:     

 تاسو ونه لیدلي، المل یی دا دۍ چې هغوي ممکن په ګډ وډ پام سره موټر چلوه!   
 

سلنه سروې شوي تنکي ځوانان دا تسلیموي چې دوی د موټر چلولو    39د ځوانانو د ناروغیو کنټرول او د خطر چلند سروې کې، %  

تن لیکلو دا کار د عمر په تیریدو سره زیاتیږي.  دا په حقیقت کې د  پر مهال متن لیکي، او له بده مرغه، د موټر چلولو پر مهال د م
ټولو موټر چلوونکو لپاره یو ویره وونکی شمیر یا احصایه ده!    د والدینو په توګه، دا ممکن د کورنۍ تر ټولو مهمه قاعده وي چې  

 تاسو یې پلي کوئ. 
 
 

 سالیډ  67

 د سالیډ متن: 
 ه کارولو ترټولو لوی اغیز څوک لري؟ د تنکی ځوانانو د ګرځنده تلیفون پ 
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له هر دریو تنکی ځوانانو څخه دوه کسانو یی وویل چې د ګرځنده تلیفون کارولو په اړه د دوی د والدینو نظرونه دوی ته   •
 ارزښت لري. 

ی وهڅوي او  والدین دی باید د تنکی ځوانانو په چلند باندې خپله اغیزه درک کړي او په خوندي ډول د موټر چلولو چلند د •
 رول ماډل دۍ جوړ شي. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د تنکی ځوانانو د ګرځنده تلیفون په چلند باندې د والدینو اغیزه د نورو ټولو اغیزو په پرتله خورا پیاوړی او اوږدمهاله ده، او تنکی  
کړۍ تنکی ځوانانو لپاره د رول ماډل جوړیدو سره په  ځوانان  مشرانو ته ګوری او د هغوي زده کوي.   نو، والدینو: مهربانی و

 خوندي ډول د موټر چلولو چلند وهڅوۍ. 
 
 

 وروستی متن  –سالید ویډیو 68

 
 د سالیډ متن: 

 وروستی متن/پیغام 
 د ویډیو متن/لیک: 

شرکت د موټر چلولو په وخت کې د متن لیکلو د خطرونو په اړه خپلو پیرودونکو ته د پوهاوي    AT&Tکال کې،  2010په مارچ   

ورکولو کمپاین پیل کړ.  په دې مستند فلم کې زړورو اشخاصو خپلې کیسې له مونږ سره شریکې کړې دا ځکه چې هغوي د موټر  
 چلولو په وخت کی د متن لیکلو خطرونه څومره ژور احساس کوي. 

 
د حادثې   Mariah Westایالت د لویې الرې ګزمې ډلی یو سرتیري یم.  زه د   Missouriدی، زه د  Grant Hendricksنوم زما  -

ځاي کې یم. د ماریه موټر د سړک د مینځ د خنډ څخه په تیریدو سره د پله سره ټکر وکړ چې تاسو یی زما شاته لیدلی شئ.  کله چې  
پر سړک د ښوییدو له امله خراب شوی وو.  دا خوندوره خبره ده، لومړنی څیز چې ما د هغې  زه د پیښې ځای ته ورسیدم، د هغې مخ 

په اړه ولید هغه د هغې بوټان وو.  د الرې په اوږدو کې د وینو په ډنډ کی پرته، ما د هغې بوټان ولیدل او ما فکر وکړ چې دا یوه  
ړ  کله چې ما دا ولیدل.  او هغه وخت کله چې ما ولیدل چې د هغې  پیغله نجلۍ وه. دغه لومړنی څیز وو چې ما یی په اړه فکر وک

خولۍ او چوغه الهم د هغې په موټر کې وو.  هغه بله ورځ فارغه التحصیل کیده.  دا یوازې یوه وحشتناکه صحنه وه، دا ټول د بې  
 معنی پیغام له امله.  دا یوازې د خفګان خبره ده.  بخښنه غواړم، د خفګان خبره ده. 

 
- Ashley    به هره ورځ په سلګونو پیغامونه لیږل.  هم دغه الر وه چې مونږ په اړیکه کی وو. مونږ به د خبرو کولو په پرتله ډیر

 پیغامونه یو بل ته لیږل. 
 

 به په یو وخت کی ډیر کارونه کول او غیر معمولي نجلی وه.  Mariah]میرمن[    -

 
 هغه به یو ځل ما سره خبری اتری کولۍ، په بشپړ ډول متوجه.   هغی د نورو څخه په ښه توګه متن لیږلی شو.  -

 
 او په هغه وخت کی به د بل چا سره هم د متن پیغام له الری په خبرو بوخت وه.   -

 
 که مونږ به په ښوونځي کې ، په کور کې ، فلم ځای کی، بالینګ ځای کی، موټر چلولو په وخت کی وو.  -

 
 نه کتل.  حتی هغې به خپل تلیفون ته هم  -

 
دا اړینه نه وه چې مونږ به چیرته وو، مونږ به په دوام داره توګه یو بل ته پیغامونه لیږل. دا زما خور ده.   هغی هغه پیغام ته کتل   -

چې ما ورته همدا اوس لیږلی وو. کله چې هغې پورته وکتل، هغې د سړک د چپ اړخ ته د خنډ سره موټر وو وخه، د هغې موټړ  
کله چی موټر څرخیده،  هغه د موټر چلوونکي د غاړې د دروازې له الرې راوتلی وه او هغه له خپل موټر څخه   وڅرخیده، او

فوټه الندي په کندې کې غورځیدلی وه.  خلک به تاسو ته په مکرر ډول وایي، دا ستاسو ګناه نه ده، مګر په دې خبره    300شاوخوا  

یی د هغی د وژل کیدو په وخت کې خبرې کولې، یوازې دا خبره چی د لویې  پوهیدل چې تاسو هغه څوک یاست چې  د هغې سره 
بجو لیږل شوی متن یی د مرګ المل دۍ، دا یو داسی څیز نه دۍ چې  هیر   12:05الرې ګزمې افسر په راپور کې لیکلي وو چې په 

زې ورته دا ووایم چې زه بښنه غواړم.  به شي.  که چیرته ما د هغې سره یوازی یو ځل په وروستی ځل خبرې کولی شوې، زه به یوا
 دا د هغې ګرځنده تلیفون دی چې هغې په حادثه کې کارولی وو.  څلور کوچنی حروفونه. دا هغه څه وو چې هغه یې ووژله.  
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ې زه  هغې د خپلو عملونو نهایی قیمت ادا کړ.  زه دا کار د یو څخه زیات ځلی کولو ته اړ وم.  ماریه یوازینی قرباني نه ده چ -

ورسره مخ شوي یم، او دا هیڅکله نه اسانه کیږي او دا به هیڅ آسانه نه شي. له یو لیکلی پیغام لپاره خپل ژوند له السه ورکول څه  
 ارزښت لري؟ 

 
 

 سالیډ  69

 د سالیډ متن: 
 الکول یا شراب، نشه یي توکي او موټر چلول 

په ځانګړې توګه د هغو تنکي ځوانانو لپاره خطرناک دي چې بې   الکول څښل او موټر چلول په هر عمر کې غیرقانوني عمل دۍ، دا
 تجربی موټر چلوونکي او بې تجربی شراب څښونکي دي. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

والدینو: تاسو باید د کم عمره کسانو د شراب څښکلو په اړه اندیښنه ولرئ.  څیړنه په ډاګه کوي چې الکول د تنکي ماغزو حجری  
نمنوي او د تنکی ځوانانو ماغزه د دوی د بالغ همکارانو په پرتله د الکول زهرجن اثر ته ډیر حساس دی.  یوه تجربه چې په هغي  زیا

کی د موږک دماغ حجرې الکول ته څرګنده شوي وي، په ډاګه یی کړه چې الکول د حجرو ځینې فعالیتونه بندوي.    کله چې الکول  
غ کس د ماغزو حجرو بیرته فعالیت پیل کړ پداسې حال کې چې د تنکی ځوان حجرې "معلول" پاتې  تری څخه لیرې کړل شول، د بال

 شوي.   
 
 

 سالیډ  70

 د سالیډ متن: 
 رښتیا یا غلط؟ 

 یو ملګری چې یوازې "یو څښاک" څښی، د ټاکل شوي موټر چلوونکي لپاره خوندي انتخاب دی. 
 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړۍ، که تاسو په دی باور یاست چی دا خبره رښتیا ده. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ده: یو ملګری چې یوازې "یو څښاک" څښی، د ټاکل  مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو باور لرئ چې دا خبره رښتیا 
 شوي موټر چلوونکي لپاره خوندي انتخاب دی. 

 
 

 سالیډ  71

 د سالیډ متن: 
 غلط! 

 الکول سمدالسه د عکس العمل ښوودلو وخت ورو کوي او قضاوت خرابوي.   
 د ټاکل شوي موټر چلوونکي لپاره غوره انتخاب هغه دی چا چې الکولي مشروبات یینه وي څښلی. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

الکول د عکس العمل ښوودلو وخت ورو کوي او قضاوت او همغږي کموي، کوم چې ټول هغه مهارتونه دي چې په خوندي ډول  
ه چې الکول وڅښل شي، هم هغه هومره د زیان کچه لوړیږي.  قانوني حد کومه ټیټه کچه نه په  موټر چلولو لپاره اړین دي.  هر څومر

ګوته کوي چې د موټر چلولو یا کوم بل فعالیت کې ښکیل کیدو لپاره خوندي دۍ.  د الکول کارولو له امله کمزوری یا ناتوانایی د  
کلونو څخه کم عمره ځوانانو لپاره په ویني کی د الکولو   21ا کې، د  قانوني حد څخه الندي په ټیټه کچه کې پیل کیږي.  په ویرجینی 

. دی.  دا د وینې د الکول اوسط کچه ده چې په نورمال ډول په بدن کې موجود وي، نو له همدی امله په ویرجینیا کې  02قانوني مقدار

 کلونو څخه کم عمر موټر چلوونکو لپاره دالکول څښلو قانوني حد صفر دی.  21د 

 
 

 سالیډ  72

 د سالیډ متن: 
 د ځوانانو د الکول کارولو په اړه حقیقت
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  30زده کوونکو راپور ورکړی چې له داسی چا سره یی یو ځل یا زیات ځلی سفر کړۍ دی چی د تیرو  28.5د غالي ښوونځی % 

 ورځو راپدیخوا یی شراب څښلی دي. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

دا یوازې موټر چلوونکی نه وي چې د شراب څښلو له خطر سره مخ وي.  په دې ملي سروې کې، د عالي ښوونځی د څلورو څخه یو  
 زده کوونکی راپور ورکړۍ دۍ چی په تیره میاشت کې یی له داسی چا سره په موټر کې ګرځیدلې دۍ چی شراب یی څښلی دي. 

 
سلنه تنکي ځوانان چې د موټر په ټکر کې مړه شوي وو، مسافر وو، نو   33لرونکي % کلن عمر  19څخه تر   15په ویرجینیا کې، د 

که چیرته تاسو د کوم داسی موټر چلوونکي سره سفر کوئ څوک چې  شراب څکی یا نشه یي توکي کاروي، تاسو خپل ژوند په جدي  
 خطر کې اچوي. 

 دوی تنکی ځوانان له چا سره دي.   د دې سروې پایلې یو یادونه ده چې والدین باید تل وپوهیږي چې د 
د خپلو ماشومانو سره اړیکه جوړه کړئ ترڅو په دا ډول یو حالت کی چې ستاسو تنکی ځوان د یو اغیزمن موټر چلوونکي سره سفر  

 وکړي او یا که د سواری لپاره کور ته زنګ وهلو ترمنځ انتخاب وکړي، دوی به تاسو ته زنګ ووهل انتخابوي.     
ه ده چې والدین د دوی د معاملې کولو اړخ هم درک کړي او تنکي ځوانان وستاییی کله چې دوی د ښه قضاوت څخه کار  دا هم اړین 

 اخلی او هوښیاری پریکړې کوي.   
 
 

 سالیډ  73

 د سالیډ متن: 
 الکول څوک لیږدوي یا رسوي؟ 

 د کم عمره ځوانانو د څښاک محفلونو کوربه توب جرم دی 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 په ویرجینیا کې د تنکي ځوانانو لپاره د الکولو څښل د قانون خالف عمل دۍ.   
تنکي ځوانانو: الکول او نشه یی توکي غیرقانوني عملونه دي، ستاسو د عکس العمل ښودلو وخت ورو کوي، او واقعیت تحریفوی یا  

کول ممکن تاسو ته دا فکر درکړۍ چې تاسو یو ښه موټر  بدلوي.  په متضاد ډول، پداسې حال کې چې تاسو ته زیان رسوي، ال 
 چلوونکی یاست. د دې ناوړه ترکیب څخه ډډه وکړئ. د الکول څکلو په وخت کی موټر مه چلوئ.   

 
والدینو: ایا تاسو پوهیږئ چې تنکي ځوانان دا الکول له کوم ځاۍ څخه ترالسه کوي؟   ښه، د ملګرو او مشر وروڼو او خویندو  

یړنې ښایي چې په ټولنه کې والدین د کم عمره ځوانانو لپاره د الکول لومړني رسوونکي دي.    مهربانی وکړۍ د خپلو  سربیره، څ
تنکي ځوانانو او د خپل ځان لپاره د احتمالي پایلو په اړه په احتیاط سره فکر وکړئ او په ټولنه کې د نورو والدینو سره د توقعاتو په  

 اړه اړینې خبرې وکړئ. 
و په ډاګه کړۍ چې د الکول کارولو لپاره د لویانو تر څارنې الندې ترتیبات، د زیان کمولو په موخه، د ځوانانو لپاره د زیان  څیړن 

 رسونکي الکول لوړې کچې پایل رامنځته کوي!   
 
 

 سالیډ  74

 د سالیډ متن: 
 د صفر زغم قوانین

 څکل غیرقانوني عمل دۍ. کالو څخه په کم عمر کی، د الکول پیرودل ، درلودل یا  21د  •

$ ډالرو الزمي جریمه یا  500که چیرته څوک محکوم شي، محکمه به د موټر چلولو امتیازات د یو کال لپاره وځنډوي، د  •

 ساعته ټولنیز خدمت تر سره کول به وضع کړۍ.  50لږ تر لږه 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

کلنی څخه کم وی او الکول څښی او موټر چلوي، دا په   21ویرجینیا آیالت د هغو کسانو لپاره د صفر زغم قانون لري چې عمر یی د  

دې معنی که تاسو په غیرقانوني توګه د الکول څکلو وروسته د موټر چلولو په جرم محکوم شۍ، په سزا کې د یو کال لپاره ستاسو د  
 ساعته د ټولنی خدمت شامل دي.  50ډالره الزمي جریمه، یا   500سه ورکول او لږترلږه موټر چلولو امتیاز له ال

 
 ډیری آیالتونه د ترافیکی پیښو څخه د مخنیوي او د تنکی او وده موندونکی ماغزه پاملرنی په موخه د صفر زغم قوانین لري.   
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  500ډون وکړي چیرته چې الکول شتون ولري، قاضي به  که ستاسو تنکی ځوان تیروتنه تر سره کړۍ او په یو داسی محفل کې ګ

 جریمه یا د ټولنې خدمت تر سره کول وضع کړي او ستاسو د ماشوم جواز یا د جواز ترالسه کولو وړتیا به د یو کال لپاره وځنډوي. 
 
 دا ځنډونه به ستاسو د کورنۍ د موټر په بیمه باندې هم اغیزه ولري.  

 
   

 
لو او موټر چلولو د قوانینو څخه اضافي سرغړونی کولی شي د پام وړ مالي جریمې، د بندی کیدو،  په کم عمر کی د الکول څښ

محاکمې، او سال مشورې پروګرام تر سره کولو پایلی ولري، او همدارنګه د کالج لپاره نوم لیکنه، بورسونه تر السه کول، مالي  
 مرستې، او د کار فرصتونه اغیزمن کوي. 

 
 

 سالیډ  75 

 ډ متن: د سالی 
 د نشی په حالت کی موټر چلول 

 د ځینو درملو، بهنګ، یا غیرقانوني نشه یی توکو د کارولو وروسته موټر چلول خطرناک عمل دۍ.    •
 تاسو د کمزوری کچه نه شۍ معلومولی.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ټر چلول خطرناک عمل دۍ او کولی شي د ترافیکي پیښو،  د ځینې درملو، چرس او ټولو غیرقانوني درملو کارولو څخه وروسته مو
ټپونو او مرګ ژوبلې المل شي.  د موټر چلولو په څیر، د الکول څکلو وروسته د چرس سګرټ څښلو یا نورو غیرقانوني نشه یی  

دازه د دی کارول  توکو کارولو وروسته هم موټر چلوونکي نشي کولی د خپل کمزوری قضاوت وکړۍ، نو له هم دی لپاره په هره ان 
دوی او نور خلک د خطر سره مخ کوي.  همدارنګه، د الکول تر اغیزی الندې د موټر چلولو په څیر، هغه څوک چې د نشي په حالت  

 جریمه ترالسه کړي.   DUIکی هم موټر چلوي، ممکن د  

   
وزل شوي ترڅو د نشی په حالت کی موټر  په ویرجینیا کې د قانون پلي کوونکي چارواکی افسران په ځانګړي ډول له هم دی لپاره ر 

چلوونکي وپیژني. د ملي لویې الرې ترافیک چارواکو  لخوا د سړک د غاړې د یوې وروستي مطالعې له مخې، د متحده ایاالتو په  
ده کوم   سړکونو کې په هرو څلورو موټر چلوونکو کې د یو موټر چلوونکی لږترلږه د یو نشه یی توکی لپاره آزموینه مثبته راختلی

 چی خوندیتوب اغیزمن کوي. 
 
 

 سالیډ  76

 د سالیډ متن: 
 والدینو، تاسو ارزښت لرۍ! 

 د خپلو تنکي ځوانانو سره د الکول څښلو او موټر چلولو په اړه خبرې اتری وکړئ  •
 څخه زیات کسان د نشی په حالت کی د موټر چلولو په ټکرونو کې مړه کیږي     10,000هر کال د   •

 دقیقو کې یو کس  50په هر   •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 دا یو حقیقت دی چې والدین په سمه توګه پریکړې کولو کی کلیدي رول لري کوم چی د څکلو او موټر چلولو سره تړاو لري.  
ند کې والدین ښکیل وي  څیړنو په ډاګه کړی ده چې د تنکی ځوانانو د الکول څښلو احتمال هغه وخت ډیر کم وي کله چې د دوی په ژو

 او له دوی سره نږدې اړیکې لري.  لږ احتمال لري چی ځوانان د الکول اړوند ستونزو کی ښکیل وی کله چې د دوی والدین: 
 د الکول څکلو په اړه واضح قواعد او توقعات ولري،    •
 ماشوم ترمینځ ښه اړیکی ولرئ، او    -والدینو  •
 په دوامداره توګه نظم.    •
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دینو د الکول څښلو چلندونه او د نه څښلو او د نشه یي توکو نه کارولو په اړه د ناخوښی چلند ځوانانو باندی اثر کوی چی هغوی  د وال
چلند ته وده ورکوي.    سربیره پردې، د والدینو   DUIچلند څرګندوي د ځوانانو  DUIتری څخه ځان وساتی، او هغه والدین چې د 

 توګه د څښاک منفي پایلو سره تړاو لري، د بیلګی په توګه پوهنځي یا بلوغت ته د ځوانانو لیږد.      اجازه په مثبت او دوامداره 
 د خپل تنکی ځوانانو سره د الکول څښلو او د نشي په حالت کی د موټر چلولو په اړه  خبرې اترې وکړئ.   

وټر چلولو په اړه ښه پریکړې کولو لپاره سرچینې او  د تنکیو ځوانانو سره خبرې اتری کول اړین دي ترڅو دوی د الکول څښلو او م
 به تاسو ته د خبرو پیل کولو لیست واستوي تر څو تاسو د خپل تنکی ځوان سره خبرې وکوالی شۍ.  MADDمهارتونه چمتو کړي.  

 
آرامۍ احساس کړي دا   والدین ممکن د خپلو تنکیو ځوانانو سره په کم عمری کی د الکول څښلو موضوع په اړه  په خبرو کولو کې نا

ځکه چې دوی د تنکي ځوانانو په توګه الکول څښل.  د والدینو په ځوانی کی د څښلو په اړه د تنکی ځوانانو پوښتنو ته د ځواب لپاره،  
MADD     :کله چې زه کوچنی وم، ما هم الکول  “والدینو ته د نمونی په شکل خبرې اترې وړاندې کوي.  والدین کولی شي ووایي"

څښلی وو. په هرصورت، د الکول خطرونو په اړه مونږ دومره نه پوهیدو څومره چې مونږ اوس  پوهیږو.  که چیرته زه هغه وخت  
ندي،  پوهیدم، ما به بل ډول عمل ترسره کړي وو. له همدې امله زه اوس له تاسو سره د دې په اړه خبرې کوم. زه غواړم چې تاسو خو

 صحت مند او خوشحاله واوسئ."   
 
 

 سالیډ  77

 د سالیډ متن: 
 سرعت 

د تنکیو ځوانانو لپاره ډیری شدید/وژونکي ټکرونه د لوړ سرعت له امله رامنځ ته کیږي، په ځانګړي توګه د نارینه موټر چلوونکو  
 لپاره.

 زیاتیږي.  څومره چې سرعت ډیریږي، هم دومره د ټکر خطرونه، د ټکر ځواک، او د ټکر شدت
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د ځوانو موټر چلوونکو لپاره سرعت یو بل خطر دی.  په پیښو کی نارینه ولی زیات وژل کیږي؟   دا ځکه چې دوی په لوړ سرعت  
 موټر چلوي او ډیر خطرونه په ځان منی، او د خوندی ساتلو سیټ بیلټ کارول د نارینه وو په منځ کې کم دي.  

 
 

 سالیډ  78

 د سالیډ متن: 
 سرعت د ټکر خطرونه او د ټکر له امله ټپی کیدل زیاتوي 

 لوړ سرعت د ودریدو واټن )زیاتوي(.  •
 لوړ سرعت د ټکر ځواک )زیاتوي(.  •
 میله ته لوړول.    65څخه    55د سرعت کچه په ساعت کی د  •

o  % سلنه )زیاتوالی(   24سلنه )زیاتوالی( رامنځ ته کوي او احتمالی مرګ ژوبله کی %  3د ټکرونو په شمیر کې

 رامنځ ته کوي. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

سرعت هغه واټن ډیروي چې موټر چلوونکي یې د یوې بیړني حالت کشف کولو څخه تر هغه وخت پورې چې د موټر چلوونکي  
موټر ودرولو لپاره اړین واټن هم زیاتوي کله چې موټر چلوونکي بریک ته فشار ورکول پیل  غبرګون وښایي سفر کوي، او دا د 

کړي.  سرعت د ټکر ځواک هم زیاتوي.   هرڅومره چې سرعت لوړ وي، هم دومره احتمال ډیریږي چی سیټ بیلټونه، ایربیګونه )د  
 نه ساتي.   هوا کڅوړی(، د سړک مخافظتونه ممکن موټر چلوونکی او مسافرین خوندي و

 
څخه    55د لوړ سرعت محدودیتونه د مرګ ژوبلی زیات احتمال او د ناوړه ټپي کیدو سره تړاو لري.  د سرعت کچه په ساعت کی د  

سلنه )زیاتوالی( د دی خبری احتمال زیاتوي    24سلنه )زیاتوالی( رامنځ ته کوي او %  3میله ته لوړول، د ټکرونو په شمیر کې %  65

 ناست کسان به مرګ ژوبله لري.   چی په موټر کی 
 
 

 سالیډ    79

 د سالیډ متن: 
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 کټه ګوته پورته یا ښکته کړۍ:   
 د کورنۍ موټر ستاسو د تنکی ځوان لپاره ترټولو خوندي موټر دی. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ه کړې که چیرته تاسو باور لرئ چې دا خبره  کټه ګوته پورته کړئ که چیرته تاسو باور لرئ چې دا خبره رښتیا ده یا کټه ګوته ښکت 
 غلطه ده:   "د کورنۍ موټر ستاسو د تنکی ځوان د موټر چلولو لپاره تر ټولو خوندي موټر دی."  

 
 

 سالیډ  80

 د سالیډ متن: 
 رښتیا ده!  

 ترټولو خوندي موټر د کورنۍ موټر دی! 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 دا خبره رښتیا ده! د کورنۍ موټر تر ټولو خوندي موټر دی! 
 
 

 سالیډ  81

 د سالیډ متن: 
 د شخصی موټر په مقابل کی شریک موټر ته السرسی 

 هغه تنکي ځوانان چې موټر ته لومړنی الس رسی لري د ټکر کولو احتمال یی دوه چنده  څخه ډیر دي.  •
لومړني السرسی د موټر د "اصلي موټر چلوونکي" په توګه تعریف شوی دۍ، د دی پر ځأی چی موټر د کورنۍ د نورو   •

 غړو سره شریک شي. 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د خپل نوي موټر چلوونکی لپاره موټر لري، باید دا په پام کې ونیسي چې څیړنې په ډاګه کوي چې ډیر احتمال به   هغه والدین چې
ولري چې د دوی ماشوم د ترافیکی پیښی سره مخ شي.  د "کورنۍ موټر" په درلودلو سره، تنکی ځوان به یی د کارولو لپاره غوښتنه  

ي چې د کورنۍ مقرراتو او محدودیتونو په اړه بیاځلی خبری وکړي او موټر ته السرسی  وکړۍ.   دا کار والدینو ته زمینه برابرو
 کنټرول کړي، کوم کار چې به د دوی ځوان موټر چلوونکی ډیر خوندي وساتی.   

 
 

 سالیډ  82

 د سالیډ متن: 
 پنځمه موضوع 

 د قانون پلی کوونکو سره تعامل 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

وونکی د ترافیک په خوندیتوب کې مهم رول لوبوي.  کله چې ترافیکي قوانین په فعاله توګه پلي شي، زمونږ سړکونه  قانون پلي ک
 خوندي وي. 

 
 

 سالیډ  83

 د سالیډ متن: 
 که چیرته د پولیسو افسر لخوا ودرول شي 

 آرامه اوسئ.  •
 د سړک ښي غاړې ته شۍ او څومره چی امکان ولري، خپل موټر د ترافیک څخه لیری ودروئ.  •
 خپلی اشاری ولګوئ.  •
 د موټر انجن، راډیو او نور وسایل بند کړئ چې ممکن د افسر سره خبری اتری کولو په وخت کی خنډ شی.  •
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 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

درول شئ، آرام اوسئ، خپل موټر د نور ترافیک څخه لیری د سړک ښي غاړې ته ویسی او څومره  که چیرته تاسو د پولیسو  لخوا و
 چی امکان ولري، خپل موټر د ترافیک څخه لیری ودروئ. خپلی اشاری ولګوۍ او خپل موټر بند کړئ. 

 
 

 سالیډ  84

 د سالیډ متن: 
 که چیرته د پولیسو افسر لخوا ودرول شۍ )دوام لری( 

 خبرو اترو لپاره د خپل موټر ښیښه ښکته کړئ. د افسر سره د  •
 د خوندی ساتلو سیټ بیلټونه تړلي وساتئ.    •
 په خپل موټر کې پاتې شئ تر هغه چې افسر له تاسو څخه د راوتلو غوښتنه ونه کړي.  •
 خپل السونه په سټیرنګ څرخ باندې په ښکاره ډول وساتئ.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ټر ښیښه ښکته کړئ، خپل د خوندي ساتلو سیټ بیلټ تړلي وساتئ، او خپل السونه په سټیریګ څرخ باندې په ښکاره ډول  خپل د مو
وساتئ.  ترهغه چې د افسر لخوا درته الرښوونه شوې نه وي، له موټر څخه بهر مه راوځئ.  مسافرین هم باید په خپلو څوکیو کې د  

 ره پاتې شي. دوی د خوندي ساتلو سیټ بیلټونو تړلو س 
 
 

 سالیډ  85

 د سالیډ متن: 
 که چیرته د پولیسو افسر لخوا ودرول شۍ )دوام لری( 

دغه توکو ته د الس رسی موندلو وړاندی افسر ته ووایی  خپل د موټر چلولو جواز او د موټر ثبتولو کارت په ډاګه کړۍ.   •
 چې دا توکی د موټر په کوم ځای کی موقعیت لري. 

 د افسر ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړئ.  •
 ټول هدایتونه/الرښوونو باندی عمل وکړئ.  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 رکړئ او په ټولو هدایتونو او الرښوونو باندي عمل وکړئ. د افسر ټولو پوښتنو ته په آرامه او روښانه توګه ځواب و
 
 

 سالیډ  86

 د سالیډ متن: 
 څنګ ته شٔی یا ورو شٔی، قانون

 که چیرې یو بیړني موټر د لویې الرې پر غاړه ودریږي، تاسو باید د والړ بیړني موټر څخه لیرې لین ته بدل شٔی.      •
 اید ورو شئ.     که چیرته تاسو لین نه شٔی بدلولی، تاسو ب  •
 میاشتې قید، او د دوو کلونو لپاره د موټر چلولو جواز ځنډول.  12ډالره جریمه،  2,500تر ټولو لوړه جریمه:  $ •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د خپلو دندو د  سرتیري شتون لري، او دوی ټول یو څیز مشترک لري.  د ویرجینیا په لویو الرو کې  2,000په ویرجینیا کې شاوخوا  

ترسره کولو پرمهال دوی ټول د موټرو چلوونکو لخوا د تیریدو په وخت کی وهل شوي، یا لګ پاتی وو چی ووهل شي.  نو ځکه، که  
چیرته تاسو وګورئ چې د لویې الرې پر غاړه کې یو بیړنی موټر ودریده، قانون تاسو اړ کوي چې د والړ بیړني موټر څخه لیرې  

ړئ.    او که چیرته تاسو نشئ کولی لین بدل کړئ، تاسو باید ورو شۍ او ورڅخه په احتیاط سره تیر شئ.    دا  لین ته ځان بدل ک
 یوازې یو ښه نظر نه دی؛ دا قانون دی! 

 
 

 سالیډ  87

 د سالیډ متن: 
 شپږمه موضوع 
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 والدین ارزښت لري! 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 راځئ چې د والدینو رول په اړه بیاځلی خبری اتری وکړو. 
 
 

 سالیډ  88

 د سالیډ متن: 
 رښتیا یا غلط؟ 

 همزولي د تنکی ځوانانو د موټر چلولو چلند باندې خورا ډیر اغیز لري. 
 مهربانی وکړی خپل الس پورته کړئ که تاسو فکر کوۍ چې دا خبره رښتیا ده. 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

مهرباني وکړئ خپل الس پورته کړئ که تاسو باور لرئ چې دا خبره رښتیا ده:  همزولي د تنکی ځوانانو د موټر چلولو چلند باندې  
 خورا ډیر اغیز لري. 

 
 

 سالیډ  89

 د سالیډ متن: 
 غلط! 
 سلنه تنکي ځوانانو خپل والدین د دوی لپاره تر ټولو غټ اغیزه کوونکو په توګه یاد کړل!  89%

 نکی درې دا وو: راتلو
 . د قانون پلي کوونکی1 

 . ملګري/همزولي 2 

 . د موټر چلوونکو د تعلیم ښوونکي3 

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

له لسو څخه نهه تنکي ځوانانو موټر چلوونکو خپل والدین د دوی د موټر چلولو چلند باندې تر ټولو غټ اغیزه کوونکو  دغه غلط دی! 
 په توګه یاد کړل.  په ترتیب سره تر ټولو غټ  اغېزه کوونی ډلې دي، د قانون پلي کونکي، همزولي، او د موټر چلوونکو ښوونکي .   
 
 

 سالیډ  90

 د سالیډ متن: 
 والدینو: تاسو اړین یاست! 

 د والدینو رول: 
 د جواز ځنډول      •
 د موټر چلولو خوندي چلند بیلګه وړاندۍ کول  •
 الرښوونو سره تمرین ورکول    •
 څارنه کول او محدودیتونه وضعه کول  •
 د موټر چلولو امتیازات ځنډول  •

 ساتلو کې مرسته کوۍ. تاسو توپیر رامینځته کوئ او د خپل ځوان په خوندي 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

میاشتو په عمر کې جواز ترالسه کړي، والدین، نه   3کالو او  16که څه هم عمومي شورا ستاسو ماشوم ته اجازه ورکوي چې د 

ې ځان موټر چلولو ته  حکومت، په غوره حالت کې دۍ ترڅو دا په ډاګه کړۍ چې ایا د دوی تنکی ځوانان په دغه عمر کې په یواز 
چمتو دی او که څنګه.    کله چې والدین وپوهیږي چې ماشومان یې د موټر چلولو لپاره چمتو دي، نو والدین کولی شي د خپلو  

 ماشومانو سره مرسته وکړي چې خوندي موټر چلوونکي جوړ شي که چیرته هغوي: 
ې زه یې کوم" یوازې دا کار مرسته نه کوي.  خپل ځوانانو  یو ښه رول ماډل وي!  "زه چې څه وایم هغه وکړئ، هغه نه چ  •

ته د جواز تر السه کولو لپاره اجازه ورکول په دې معنی نه دۍ چې ستاسو ماشوم نور ستاسو څارنې او الرښوونې ته اړتیا نلري.  د  
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دودیتونو په لګولو سره، تاسو به خپل  لوړ خطر سره په موټر چلولو  لکه د شپې لخوا یا د مسافرینو سره په موټر چلولو باندې د مح
 تنکی ځوانان ډیر خوندي کړئ.     

والدین کولۍ شي د خپل ماشوم د موټر چلولو امتیازات وځنډوي که چیرته د دوی ماشوم خوندي او مسؤالنه چلند نه کوي.       •
 څاري.   د ویرجینیا قانون والدینو ته واق ورکوي ترڅو د تنکی ځوانانو د موټر چلولو چلند و

 
 

 سالیډ  91

 د سالیډ متن: 
 اوومه موضوع 

 د والدینو/تنکی ځوانانو ترمنځ د موټر چلولو تړون 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 راځئ چې د والدینو/تنکی ځوانانو تر منځ د موټر چلولو تړون په اړه خبرې اترې وکړو. 
 
 

 سالیډ  92

 د سالیډ متن: 
 د ځوانانو د موټر چلولو په اړه د والدینو مدیریت

 په ځوان موټر چلوونکو بنسټیز  محدودیتونه لګول کلیدی رول لري   •
O   :بېلګې 

 دوی څومره لیرې پورې موټر چلولی شي  ▪
 هغه ځایونه/سړکونه چې دوی ورڅخه باید ډده وکړي  ▪
 توقعات/تمه  ▪

 ت دي یوځل چې امتیازات ورکړل شي، بیرته اخیستل یی سخ •
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

والدینو: تاسو باید "کورنۍ قوانین" رامینځته کړئ چې ستاسو په تنکی ځوانانو دا محدودیتونه لګوي چی هغوي څه وخت، چیرته، او د  
 چا سره موټر چلولې شي.    دا ډول فکر مه کوئ چې د آیالت قوانین به ستاسو ځوانان خوندي وساتي.     

 
 

 سالیډ  93

 د سالیډ متن: 
 ولو په اړه د والدینو مدیریتد ځوانانو د موټر چل 

 د وسایطو کارولو او د موټر چلولو امتیازاتو څوکیدار اوسئ  •
 د ځوانانو فارغ التحصیل جواز قوانین پلي کړئ او د "کورنۍ قوانین" رامینځته کړئ  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

موټر چلوونکو باندې لګول شوي. له بلې خوا، د کورنۍ قوانین چی  د آیالت قوانین د کم ترین محدودیتونو نمایندګي کوي چې په نوي 
والدینو جوړ کړي او هغه څوک چې خپل تنکی ځوان تر ټولو ښه پیژني، تنکی ځوان به خورا ډیر خوندي وساتی.  ستاسو د کورنۍ  

ینو سره سفر نه کول، د شپې لخوا موټر نه  په قوانینو کې باید د ګرځنده تلیفونونو نه کارول، هیڅ ډول متن یا پیغام نه لیږدول، مسافر
 چلول، او د ټکټونو یا جریمه کیدو لپاره صفر زغم شامل وي.   

 
 

 سالیډ  94

 د سالیډ متن: 
 لیکل شوي تړونونه ځوان موټر چلوونکي خوندي ساتي

هغه زده کوونکي چې والدین یې د موټر چلولو ابتدایي امتیازات محدودوي او لیکلي تړونونه لري، ډیر کم امکان لري چی په خطر  
 سره موټر چلولو، ټکټونه یا جریمه ترالسه کولو، یا ټکرونو کې ښکیل شي. 

 د ماشومانو روغتون Philadelphiaد 
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 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ي ځوانان چې لیکلی تړونونه لري کوم چی د کورنۍ مقررات په ډاګه کوي او د موټر چلولو په بنسټیزه امتیازاتو محدودیتونه  هغه تنک
لګوي، لکه د شپې لخوا موټر نه چلول او مسافر نه لرل، او د قواعدو ماتولو لپاره روښانه پایلې لري، ډیر کم احتمال لري چې په  

 ل شي، ټکر ولري، یا ټکټ ترالسه کړي. خطری ډول موټر چلولو کې ښکی 
 
 

 سالیډ  95

 د سالیډ متن: 
 خبرې اترې وکړی او رامنځ ته یی کړي: 

 د موټر چلولو قواعد او پایلې •
 د موټر چلولو محدودیتونه او د امتیازاتو زیاتولو الرې چاری  •
 چیرته او کله ځوانان کولی شي موټر وچلوي  •
 مالي مٔسولیتونه  •
 د شفاهي تړونونو په پرتله ډیر اغیزمن وي!  -ه ولرئ لیکلي تړونون  •

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

د دې پروګرام په اوږدو کې، مونږ د والدینو په ښکیلتیا او د ځوان موټر چلوونکي د خوندیتوب په اهمیت ټینګار وکړ.  والدین او  
 موافقه وکړي: ځوانان باید د موټر چلولو لپاره لیکلی تړون ولري، او پری 

 قواعد او پایلې •
 د موټر چلولو حدود  •
 چیرته او کله ځوان کولی شي موټر وچلوي  •
 مالي مٔسولیتونه  •
 امتیازات څه ډول زیاتیدای شي او  •
 د الکول نه څښل یا د نشی په حالت کې موټر نه چلول  •

 
 

 د تنکی ځوانانو موټر چلول: په ګډه سره کار کول  –سالیډ ویډیو 96

 د سالیډ متن: 
 د تنکی ځوانانو موټر چلول: په ګډه سره کار کول 

 
 ]د ویډیو متن/لیک[ 

 د تنکیو ځوانانو لپاره د ټکر تر ټولو لومړی  خطر د تجربی نه لرل دي.  -
 

د موټر چلولو لپاره د دوی خورا خطرناک وخت په لومړۍ شپږو میاشتو کی دۍ.  دا هغه وخت دی چې والدین باید له نږدې څخه   -
 څارنه تر سره کړۍ چې څه روان دي. 

 
ایلو او څیزونه په اړه معلومات ورکړۍ  که چیرته هغه یې تعقیب نه کړي، هغه به  دا خورا اړینه ده چې هغې ته د هغه ټولو پ  -

 وپوهیږئ چې زه له هغې څخه څه تمه لرم، هغه به پوهیږئ چې څه باید وکړي، څه غلط دي، څه سم دي. 
 

چې تنکی ځوانان او   یو له هغه څیزونو څخه چې د موټر چلولو په اړه خورا په زړه پوری دی هغه دا دی چې دا هغه وخت دی  -
 والدین باید په یو څه باندې په ګډه سره کار وکړي. 

 
او د وادینو/تنکی ځوان موټر چلوونکي تړون یو داسی سند دی چې کولی شي والدین او تنکي ځوانان اړ کړی چی د خوندي موټر   -

 چلولو په اړه خبرې اترې پیل کړي. 
 

-  [Daijaزما مور ما سره د یو ښه موټر چلوو ] ... نکي کیدو لپاره د مسؤلیتونو په اړه خبرې کړې دي او 

 
 د قواعدو تعقیبول.  -
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 هو، د قواعدو تعقیبول.  -
 

 د والدینو/تنکی ځوان موټر چلوونکي تړون د قواعدو اساسي بڼې لري چې ځوانان یې باید د دوی خوندي ساتلو لپاره عملی کړي.  -
 

مونږ والدین هڅوو چې شرایط دومره پوری محدود کړي چې له امله یی ځوانان کولی شي د ورځې په اوږدو کې موټر وچلوي یا   -
ونه چلوي، او صفر یا یو مسافر ولري، یا د خراب موسم په وخت کی موټر نه چلول، دا ټول بنسټیزه لږترلږه ډیر ناوخته پوری موټر  

 څیزونه دي. 
 

 او دا کار تنکی ځوانانو او والدینو ته اجازه هم ورکوي چې د پایلې تنظیمولو لپاره په ګډه کار وکړي.  -
 

 راځئ چې د پایلو په اړه خبرې اتری وکړو.  -
 

-  [Daijaد ګرځ ] .بندیز سرغړونه 

 
 هو، مونږ له دغه یو کار سره ستونزې لرو.  -

 
-  [Daija   دا څه وایي؟ ]دقیقې، دا هم ډیر دی  30-- 

 
 نه، دا د دې په اړه بحث کولو لپاره چمتو نه دی.  سرغړونه، ګرځبندیز، تاسو یوازې دې ته درناوی کولو ته اړتیا لرۍ.  -

 
و ورکولو په اړه دي ، څه وخت چې دوی په ډاګه کړی چې دوی کولی شي د لویې الرې او  دا په تدریجي ډول دوی ته د امتیازات  -

 ډیری نور حالتونه چی دوی به ورسره مخ کیږي، کنټرولوي شي. 
 

 د موټر چلولو پرمهال ګډوډه کیږي.  زه یوازې غواړم چی هغه تمرکز وکړۍ.  Daijaزما یوه لویه ویره دا ده چې  -

 
ه او اندیښنه دا ده چې زه به په ډیره ښه توګه موټر ونه شم چلولی یا زه به د ترافیکی پیښی سره مخ شم.  زما د  زما ترټولو لوی ویر -

 مور تمه دا ده چې زه یوازې هغه څه تر سره کړم چې هغه یی وایی، قانون تعقیب کړم او یو غوره موټر چلوونکی شم. 
 

لدین به ډیر خپه شي که چیرته خبر شی چی دوی د موټر چلولو په خطری  هغه تنکي ځوانان چې دا راپور ورکوي چې د دوی وا -
 چلند کې ښکیل دي، په خطری ډول د موټر چلولو چلند راپور یی ډیر کم دی او د دوی د قانون څخه د سرغړونې راپور هم کم دۍ. 

 
ذ کې لیکل شوي دي.  که چیرته دا د  که چیرته زه یو څه وکړم، زه نشم کولی د هغې خبرې څخه یی تیرکړم ځکه چې دا په کاغ -

کاغذ پر مخ نه وو، ما کولی شو چی یوازې دروغ ووایم او داسې چلند وکړم چې تاسو هیڅکله دا نه دي ویلي، خو دا د کاغذ پر مخ  
 دي، زه پوهیږم چې هغه به ډیر ځلی بیرته الړه شي او وو به یی ګوري. 

 
 زه ممکن دا چوکاټ کړم. هو.  -
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 د سالیډ متن: 
 د والدینو/تنکی ځوانانو تر منځ د موټر چلولو تړون

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

ساعته  الرښود کې شتون لري.     - 45د والدینو او تنکیو ځوانانو تر منځ د موټر چلولو تړون د والدینو/ تنکي ځوانانو د موټر چلولو په  

 مونږ هیله لرو چی تاسو وخت وباسی او دغه ترړون په ګډه سره  بشپړ کړۍ.    
 
 

 سالیډ  98

 د سالیډ متن: 
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ټرونه، سکیټ بورډونه او نور وغیره اجازه لري چې غبرګ وګرځي، مګر کله چې ورته موټر نږدې  بایسکلونه، سکو •
فوټ واټن ته اجازه ورکړي نو    3کیږي، باید یو الین جوړ کړۍ. )یادونه:  که چیرته لین دومره پراخه نه وي چې لږترلږه  

  ي(موټر چلوونکي باید لین بدل کړي کله چې د بایسکل چلوونکي څخه تیریږ

په بی بروایی سره یا په ګډوډ حالت کی موټر چلول او د سړک څخه ګټه پورته کوونکی لپاره د مرګ ژوبلی المل کیدل د   •
 بد سلوکی اوله درجه کی حسابیږي. 

 یادونه:  

اونس پورې بهنګ درلودل قانوني دي. په عامه ځایونو کې، د ښوونځي په   1یا ډیر عمر لرونکو لپاره تر  21د  -بهنګ  •

 لکیت کې او د موټر چلولو پر مهال د بهنګ څښل غیر قانوني عمل دۍ. م

  د موټر چلولو پرمهال د السي مخابراتي وسیلې ساتل غیرقانوني عمل دۍ. -ګرځنده تلیفونونه   •
 
 

 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

 څخه راپدیخوا ځینې نوي قوانین رامنځ ته شوي چی باید ورڅخه خبر اوسی.     2022جوالی،   1د 

هغه کسان چې په بایسکلونو، سکوټرونو، سکیټ بورډونو یا نورو وسایطو کې سپاره وی، اجازه لري چې په یوه لین کې   •
و واحد الین جوړ کړۍ.  که  غبرګ وګرځی، مګر کله چی په طرف یی تیز رفتار سره موټر نږدي کیږی، زر تر زره باید ی 

فوټ واټن ته اجازه ورکړي    3چیرته لین دومره پراخه نه وي چې د موټر چلوونکی او بایسکل چلوونکی تر منځ لږترلږه  

    نو موټر چلوونکي باید لین بدل کړي کله چې د بایسکل چلوونکي څخه تیریږي. 

سړک استعمالوونکی لپاره د مرګ ژوبلی المل کیدل د بد   اوس په بی بروایی سره یا په ګډوډ حالت کی موټر چلول او د  •
  سلوکی اوله درجه کی حسابیږي.  د سړک استعمالوونکی هغه خلک دي چې د بهر څخه د کوم ډال سره خوندي نه وي. 

 
 دلته یو دوه یادونی شتون لري: 

انوني عمل دۍ چې د بهنګو تر اغیز  دا غیرق  کاله او کم وي.    20بهنګ د هغو کسانو لپاره غیر قانونی دي چې عمر یې   •

   الندې موټر وچلوئ او د ښوونځي په ملکیت کې یې ولرۍ.  

فوټ واټن ته اجازه   3که چیرته لین دومره پراخه نه وي چې د موټر چلوونکی او بایسکل چلوونکی تر منځ لږترلږه  •

هغه کسان چې په بایسکلونو،   یریږي.  ورکړي نو موټر چلوونکي باید لین بدل کړي کله چې د بایسکل چلوونکي څخه ت 
سکوټرونو، سکیټ بورډونو یا نورو وسایطو سپاره وی، باید یو الین کی حرکت وکړۍ  کله چی یی په طرف تیز رفتار  

 سره موټر نږدي کیږی.  

   کړۍ. دا د ټولو موټر چلوونکو لپاره یو غیر قانونی عمل دی چی د موټر چلولو په وخت کی په الس کی موبایل ټینګ   •
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 د سالیډ متن: 
 مننه!

 مونږ ستاسو د ګډون ستاینه کوو. 
 مهربانی وکړی د ارزونی او نوم لیکنی فورمه بشپړ کړۍ او د تللو په وخت کی یی په بکس کی واچوۍ. 

 آنالین ارزونه: 
 https://safeteendriving.org/pfstd/evaluation-studentد تنکي ځوانانو لپاره:  

   https://safeteendriving.org/pfstd/evaluation-parentد والدینو لپاره:  

 
 ( نوټونه: PowerPointد پاورپواینټ) 

مهربانی وکړي د دغه کیو آر کوډونو په کارولو سره د یو څو دقیقو کی آنالین ارزونه بشپړ  والدین/سرپرستان او زده کوونکي:  
 کړۍ.   

 
دقیقې پریزنټشن کی ګډون وکړ.  والدینو: مونږ هیله لرو چې د نن ورځ   90مننه چی مو د والدینو/تنکی ځوانانو موټر چلولو په دی  

 اسو تنکی ځوانان  خوندي موټر چلوونکی جوړ شي. شریک شوي معلومات به تاسو سره مرسته وکړي ترڅو ست 
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 د سالیډ متن: 
 حوالۍ 

• Allstate  ,بنسټwww.allstate.com 

• CDC: Teen Drivers https://www.cdc.gov/transportationsafety/teen_drivers/ 

 www.cdc.govد ځوانانو د خطری چلند د څارنې سیسټم،   CDCد  •

  www.research.chop.eduد ماشومانو روغتون، د ځوان موټر چلوونکو خوندي ساتل،  Philadelphiaد  •

 www.nhtsa.govد ملي لویې الرې ترافیکو خوندیتوب اداره،  •

   www.dmv.virginia.govد ویرجینیا د ترافیکو مدیریت،   •

 www.vtti.vt.eduد ویرجینیا د ټیک یا تخنیکی ټرانسپورټ انسټیټیوټ،   •

 


