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كيف ميكنني أن أبقى آمنا كمستخدم طريق مرتجل؟ 

أفضل طريقة لتبقى آمنا بينام متيش بجانب املركبات هي أن تتبع قواعد الطريق، وأن تطيع اإلشارات 
الضوئية .والالفتات املرورية وأن تبقى ظاهراً للعيان.

وفقاً لـ Transport Canada، فإن ما يقرب من 15% من وفيات حوادث املرور يف Canada تتضمن مشاة. ويتقاسم السائقون واملشاة عىل 

حد سواء املسئولية لجعل طرقنا آمنة.

كأحد املشاة، يجب عليك دامئا السري عىل الرصيف. يف حال عدم وجود رصيف ، يجب عليك السري عىل جانب الطريق املواجه لحركة املرور.

عبور الطريق

تجنب عبور الطريق من منتصف الطريق أو من بني سيارات متوقفة. اعرب الطريق بدال عن ذلك من األماكن املخططة املخصصة لعبور 

املشاة. وتقع هذه عادة عىل تقاطعات الطرق.

عند عبور الطريق بالقرب من اإلشارة الضوئية، يعد البدء يف قطع الطريق عندما تيضء اإلشارة الخاصة باملشاة الضوء األخرض او عندما تظهر 

إشارة » رس« أكرث أمناً. كن حذرا عندما تومض اشارة » ال متيش«، فهي تعني أن دور املشاة يف قطع الطريق قد شارف عىل االنتهاء. ال تقطع 

الطريق أبدا حني تكون إشارة املشاة باللون األحمر وبشكل ثابت. إن قطع الطريق يف تلك الحالة يسمى »العبور العشوايئ للمشاة« وهو 

مخالف للقانون. وميكن أن تحرر لك الرشطة مخالفة بسبب العبور العشوايئ.

يف Ontario، ميكن للمركبات أن تنعطف ميينا أثناء وجود اإلشارة الحمراء يف معظم التقاطعات، حتى وإن كانت إشارة املرور الخاصة باملشاة 

تُظهر اشارة »اميش«. وعىل الرغم من أن عىل السائقني السامح للمشاة بالعبور أوال، إنتبه للمركبات التي تود االنعطاف مييناً قبل البدء يف 

قطع الطريق. 

قبل قطع الطريق، ارفع يدك عاليا لتحيط السائقني علامً بأنك تود عبور الطريق. وتواصل بعينيك مع السائقني، إن أمكن. ميكنك العبور عند 

توقف حركة املرور.
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ابق ظاهراً للعيان

قد يصعب عىل السائقني رؤيتك يف الظالم أو عندما يكون الطقس سيئاً. ارتدي مالبس مضيئة، أو ذات ألوان فاتحة أو عاكسة.

دورك كويل األمر

وضح البنك كيفية عبور الطريق بأمان. ارشح له أن يلتفت يف كال االتجاهني قبل عبور الطريق وأرّص عليه أن ال يركض أثناء العبور.

كام ميكنك أن تعلّم طفلك كيفية البقاء ساملا بالقرب من الحافالت املدرسية أو املركبات الكبرية. 
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