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ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, DMV ਗਾਹਕ ਇਕ DMV ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਕੰਹਪਊਟਰ, ਟੈਬਲਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ 
(DL/ID) ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲਕਟ੍ਾਹਨਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੇਠ ਹਦਤੀਆਂ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਉਪਲਬਧ:

• ਪਜਾਬੀ  • ਚੀਨੀ     • ਜਪਾਨੀ • ਕੋਰੀਆਈ  • ਥਾਈ
  
• ਸਪੇਨੀ    • ਹਹਦੀ     • ਖਮੇਰ  • ਤਾਗਾਲਗ    • ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਆਪਣੇ ਇਲਕਟ੍ਾਹਨਕ DL/ID ਕਾਰਡ ਦੀ  
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ

dmv.ca.gov 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
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i

ਪਿਆਰ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਨੀਕ, 

ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਟ੍ਾਾਂਸਿੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ 
ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈਂਡਬੱੁਕ ਦ ੇਤਾਜਾ 
ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਿਪਹਚਾਣ ਪਲਖਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ ਸ਼ਬਦ 
ਬਦਲਦ ੇਹਨ, ਿ੍ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਪਹੰਦਾ ਹ:ੈ ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਦੀ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਾਂਝ ਕਰਦ ੇਹ ੋਆਿਣੀ 
ਮੰਪਜਲ ਤ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਹੁੰਚਣ ਦ ੇਰਾਹ ਪਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹ।ੈ ਿਰ ਇਕ ਚੀਜ ਹ ੈਜੋ ਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਸੰਸਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਿਪਹਚਾਣ ਪਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹ।ੈ ਸਾਲ 2020 ਪਵਚ, 
ਅਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਪਜੰਦਗੀਆਾਂ ਪਵਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ 
ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਅਣਪਗਣਤ ਿ੍ਭਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਪਕੱਥੇ 
ਅਤ ੇਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂਦ ੇਹਾਾਂ। 
ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਤ ੇਸਾਡੀ ਪਨਰਭਰਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਪਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਹ ੈਵੀ ਬਦਲ ਪਗਆ ਹ।ੈ DMV ਨੇ ਪਵਆਿਕ ਤੌਰ ਤ ੇਆਿਣੀਆਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 
ਵਧਾਈਆਾਂ ਹਨ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਕਈ ਟ੍ਾਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਿਪਹਲਾਾਂ ਦਫਤਰ 
ਦੌਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 
ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਰੀਪਨਊ ਕਰਾਉਣ ਜਾਾਂ ਡੁਿਲੀਕੇਟ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਾਰ ੇDMV ਕੰਮ ਆਿਣ ੇਲੈਿਟੋਿ ਜਾਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 
ਉਤੱ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਪਸੱਖਣ ਲਈ dmv.ca.gov/online ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹ ੈਪਕ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ 
ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ  ਿੜ੍ਨ ਅਤ ੇਸਮਝਣ ਪਵਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ 
ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿੂਰ, ਮਦਦਗਾਰ ਅਤ ੇਪਵਹਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ।

ਪਕ੍ਿਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਹ ੋ- ਅਤ ੇਸੜਕ ਨੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰਾਾਂ ਤ ੇਪਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਪਸਹਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ,

David S. Kim 
ਸਕੱਤਰ  
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀ



ii

ਕਾਿੀਰਾਇਟ
© Copyright, Department of Motor Vehicles 2021

ਸਾਰ ੇਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ
ਇਹ ਕੰਮ ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਿੀਰਾਇਟ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦ ੇਕਾਿੀਰਾਇਟ 
DMV ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰ ਨ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ:ੈ
1. ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਹੱਸੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੀ ਬਣਾਉਣਾ।
2. ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਕਾੱਿੀ ਪਿ੍ੰਟ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਣਾ।
3. ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਆਿਣਾ ਸੰਸਕਰਨ ਪਲਖਣਾ।
4. ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਪਡਸਿਲੇਅ ਤ ੇਲਗਾਉਣਾ।
5. ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ  ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਿ੍ਦਰਪਸ਼ਤ ਕਰਨਾ (ਉਚੱੀ ਆਵਾਜ ਪਵੱਚ ਿੜ੍ਣਾ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਿ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਦ ੇਪਕਸੇ ਵੀ ਪਹੱਸੇ ਦੀਆਾਂ ਕਾਿੀਆਾਂ 
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REALID.dmv.ca.gov
ਤੇ ਤਤਆਰੀ ਕਰੋ

ਤਕਸੇ REAL ID ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਨਾਲ ਤਲਆਓ:

  ਪਛਾਣ/ਜਨਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  
(ਸਾਬਕਾ: ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ)

2
 
 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤਨਵਾਸ – 2 ਵਖ-ਵਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  
(ਸਾਬਕਾ: ਸਹੂਲਤ ਜ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤਬਲ, ਬਕ ਤਬਆਨ, ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ)

3
 
 ਸਮਾਤਜਕ ਸੁਰਤਖਆ ਨਬਰ  
(ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ!

— ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ /ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

— ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ

— ਆਪਣ ੇਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਡੋ ਦੀ ਫਟੋੋ ਨੰੂ ਤਪਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਓ 
(ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜ਼ਰਵਸੇ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।)

— ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਆਓ

  (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ਼ਾਂ ਤਲਆਉਣਾ।)

1
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ਧਾਰਾ 1.  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਗਆਨ ਦੀ 
ਿ੍ੀਪਖਆ ਿਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਪਵੰਗ 
ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਵੀਲ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ 
ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਦ ੇਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਸੜਕ ਦ ੇਪਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਆਦਤਾਾਂ ਨੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਕਤਾਬ 
ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਟੈਸਟ ਿ੍ਸ਼ਨ ਸਾਰ ੇਇਸ ਪਕਤਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ DMV ਬਾਰ ੇਵੇਰਵ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਪਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ੋਤ ਹਨ।

ਨਵਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਜੁਲਾਈ 1, 2021 AB 47 ਤੋਂ ਲਾਗ ੂ(Daly, Chaptered by Secretary of 
State - Ch 603, Stats. 2019)
ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ DMV ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਬੋਲਣ, ਟੈਕਸਟ ਪਲਖਣ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡਹੈਲਡ 
ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਪਡਵਾਈਸ (ਸੈੱਲ ਫੋਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇ36 ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਦੂਜੀ ਸਜਾ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਪਰਕਾਰਡ ਉਤੱ ੇਲਾਿਰਵਾਹੀ ਆਿ੍ੇਟਰ ਿੁਆਇੰਟ ਦ ੇ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਹੀਕਲ ਕੋਡ (Vehicle Code) (VC) ਪਵੱਚ ਕਨੂੰ ਨਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਪਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹ।ੈ DMV, ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਅਦਾਲਤਾਾਂ VC ਦੀ ਿੂਰੀ, ਸਮਾਨ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ VC leginfo.legislature.ca.gov ਤ ੇਿੜ ੍ਸਕਦ ੇ
ਹ।ੋ 
ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਾਂ ਕਲਾਸਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਿੜ੍:ੋ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (California Commercial 

Driver Handbook) 
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (California Motorcycle Handbook)
• ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਟ੍ੇਲਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (Recreational Vehicles and Trailers 

Handbook)
• ਐਂਬੂਲੈਂ ਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈਂਡਬੱੁਕ (Ambulance Driver’s Handbook)
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ-ਪਕਸ਼ੋਰ ਟ੍ੇ ਪਨੰਗ ਗਾਈਡ (California Parent-Teen 

Training Guide)

REALID.dmv.ca.gov
ਤੇ ਤਤਆਰੀ ਕਰੋ

ਤਕਸੇ REAL ID ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਨਾਲ ਤਲਆਓ:

  ਪਛਾਣ/ਜਨਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  
(ਸਾਬਕਾ: ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ)

2
 
 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤਨਵਾਸ – 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  
(ਸਾਬਕਾ: ਸਹੂਲਤ ਜ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤਬੱਲ, ਬਕ ਤਬਆਨ, ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ)

3
 
 ਸਮਾਤਜਕ ਸੁਰੱਤਖਆ ਨੰਬਰ  
(ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) 

ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ!

— ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ /ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

— ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ

— ਆਪਣ ੇਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਡੋ ਦੀ ਫਟੋੋ ਨੰੂ ਤਪਰੰ ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਓ 
(ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜ਼ਰਵਸੇ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।)

— ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਆਓ

  (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ਼ਾਂ ਤਲਆਉਣਾ।)

1
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DMV.ca.gov

DMV ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਸ਼ 
ਿਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਕਵਿਲਪ

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
•   ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਰਜਸਟ੍ਸ਼ਨ ਸਬਧੀ 
    ਨਵੀਨੀਿਰਨ
•   ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸਸ ਦਾ  
    ਨਵੀਨੀਿਰਨ
•   ਡੁਪਲੀਿੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸਸ
•   ਕਸਟੱਿਰ ਜਾਂ ਕਰਜਸਟ੍ਸ਼ਨ  
    ਿਾਰਡ ਨ ਬਦਲਣਾ
•   ਕਸਰਲਖ ਦਾ ਸਚਾਰ
•   ਡੁਪਲੀਿੇਟ ਕਸਰਲੇਖ
•   ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ
•   ਵਪਾਰਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸਸ  
    ਨਵੀਨੀਿਰਨ

DMV NOW Kiosk
•   ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਰਜਸਟ੍ਸ਼ਨ ਸਬਧੀ  
    ਨਵੀਨੀਿਰਨ
•   ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ/ਵਾਹਨ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ  
    ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ
•   ਕਸਟੱਿਰ ਜਾਂ ਕਰਜਸਟ੍ਸ਼ਨ ਿਾਰਡ 
    ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ
•   ਡੁਪਲੀਿੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸਸ
•    ਵਾਹਨ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 

ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਸਬਧੀ ਫੀਸ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
®

ੇ ੰ ੰ

ੰ

ੰ
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ੂੰ
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ਧਾਰਾ 2.  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ DMV ਬਾਰੇ
DMV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਪਵਚ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, 
ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਪਜਸਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਿਪਹਚਾਣ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ 
ਨੂੰ  ਪਨਯਪਮਤ ਕਰਕ ੇਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

DMV ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
• ਸਾਡੀਆਾਂ ਆਨਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ dmv.ca.gov/online ਤ ੇਜਾਓ।

ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ 1-800-777-0133 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਪਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ:
• ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਗੱਡੀ ਰਪਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਾਰਮ, ਅਤ ੇਿ੍ਕਾਸ਼ਨ 

ਹਾਪਸਲ ਕਰ।ੋ
• ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ
• DMV ਿ੍ਤੀਪਨਧ ਨਾਲ ਗੱਲ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।ੋ

ਸਵੈਚਾਲਤ 24/7 ਸੇਵਾ ਲਈ:
• ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ।ੋ 

 — ਆਿਣ ੇਪਬਪਲੰਗ ਨੋਪਟਸ ਤ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਪਹਚਾਣ ਨੰਬਰ (ਆਰਆਈਐਨ) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹ।ੈ ਕ੍ੈਪਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਈ- ਚੈਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ।ੋ

• ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰਜ ਕਰ।ੋ 
 — ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਿਪਹਚਾਣ (ID) ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਿਲੇਟ ਨੰਬਰ, ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਿਪਹਚਾਣ ਨੰਬਰ (VIN) ਉਿਲਬਧ ਰੱਖੋ।

ਪਕਓਸਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
• ਪਕਓਸਕ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ dmv.ca.govਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇ“kiosks” ਖੋਜੋ।
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ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ
ਆਿਣ ੇਕਰੀਬੀ DMV ਦ ੇਦਫਤਰ ਦ ੇਘੰਟ ੇਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਵਲਕਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, 
dmv.ca.gov ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ 1-800-777-0133ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦ ੇਵਾਧੂ 
ਘੰਟ ੇਜਾਾਂ ਸੀਪਮਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਉਹ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਸੁਣਨ ਪਵੱਚ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਾਂ ਬੋਲਣ ਪਵੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਹੋਣ, 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1-800-368-4327 (ਟੋਲ ਫ੍ੀ) ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
ਇਸ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਈ ਪਟੱਿਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਭੇਜ:ੋ
Department of Motor Vehicles 
Customer Communications Section, MS H165 
PO Box 932345 
Sacramento, CA 94232-3450
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ਧਾਰਾ 3.  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖੋ। 
• ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਪਦਖਾਓ ਜੋ 

ਇਸਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਪਹੰਦਾ ਹ।ੈ
• ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ(ਰਾਾਂ) ਨੂੰ  ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਦਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ 

ਹ।ੈ
• ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਪਮਆਦ ਿੁੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 

ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਆਿਣਾ ਵਾਹਨ ਜਬਤ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਪਵਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਕਸ ਕੋਲ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਵਸਨੀਕ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹੋਣ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹ।ੈ

ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਯੂ.ਐਸ. ਹਪਥਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਾਂ)
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਡਊਟੀ ਪਮਲਟਰੀ ਅਮਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਲਈ dmv.ca.gov/veterans ਤ ੇ
ਜਾਓ।

ਨਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਨੀਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਾਂਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ 
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  10 ਪਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਗਪਰਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਤਰੀਕ ੇਹਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਸਮੇਤ:
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੌਣਾਾਂ ਪਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ।
• ਨੌਕਰੀ ਹਾਪਸਲ ਕਰਨਾ।
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਲਜ ਜਾਾਂ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਪਵੱਚ ਵਸਨੀਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਘਰ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿ੍ ਾਿਰਟੀ ਟੈਕਸ ਛੁਟ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
• ਕੋਈ ਅਪਜਹੀ ਸੁਪਵਧਾ ਜਾਾਂ ਲਾਭ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਦੱਤ ੇਜਾਾਂਦ।ੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਯਾਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ ਆਿਣ ੇਗ੍ਪਹ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 
ਜਾਇਜ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਪਬਨਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਬਨ੍ਾਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇਜੇਲ੍ ਦੀ ਸਜਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਪਬਨ੍ਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 
ਚਲਾਉਦਂਾ ਫਪੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 30 ਪਦਨਾਾਂ ਲਈ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਅੰਤਰਰਾਜਸੀ ਵਿਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਉਮਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਲਜਾਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਕਸਮਾਾਂ
ਪਜਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਪਰਹਾ ਹ ੈਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਪਕਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਬਹੁਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹ।ੈ ਵਿਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦ ੇਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ
• ਦ-ੋਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਪਜਸਦਾ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਪਟੰਗ (ਜੀਵੀਡਬਪਲਯੂਆਰ) 

(GVWR) 26,000 ਿੌਂਡ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ।ੈ
• 3-ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਪਜਸਦਾ ਭਾਰ 6000 ਿੌਂਡ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਿੂਰਾ) ਹ।ੈ
• ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ (ਮਨੁੱ ਖੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ) ਜੋ 40 ਫੁੱਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਹ।ੈ
• ਅੱਗੇ ਜਾਾਂ ਪਿੱਛ ੇਦ ੋਿਹੀਇਆਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤੰਨ ਿਹੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।
• ਵੈਨਿੂਲ ਗੱਡੀ ਜੋ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਪਮਆਨ ਲੋਕਾਾਂ (ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ  

ਪਲਜਾਉਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ 

ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ
• 10,000 ਿੌਂਡ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਦ ੇਜੀਵੀਡਬਪਲਉਆਰ (ਟੋਅ ਡੋਲੀ ਸਮੇਤ) ਦ ੇਨਾਲ ਇਕ ਵਾਹਨ।
• ਪਬਨਾ ਭਰ ੇ4000 ਿੌਂਡ ਭਾਰ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਦ ੇਭਾਰ ਦ ੇਵਾਹਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ:

 — 10,000 ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟ੍ੇਲਰ ਕੋਚ ਜਾਾਂ ਿੰਜਵੇਂ-ਿਹੀਏ ਵਾਲਾ ਟ੍ੈਵਲ ਟ੍ੇਲਰ। GVWR 
ਜਦੋਂ ਪਖੱਚਣਾ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

 — 10,000 ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਿਰ 15,000 ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ 5ਵੇਂ ਿਹੀਏ ਵਾਲਾ 
ਟ੍ੈਵਲ ਟ੍ੇਲਰ। GVWR, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਖੱਚਣਾ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇਇਸਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਕ ਪਕਸਾਨ (ਜਾਾਂ ਪਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ
• 26,000 ਿੌਂਡ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਮੇਲ। ਜੀਵੀਡਬਪਲਊਆਰ ਜਾਾਂ ਘੱਟ 

(ਜੇ ਪਸਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਪਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਕਰਾਏ ਜਾਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 
ਨਹੀਂ)।
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ਕਲਾਸ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨੋਟਸ: 
• ਕਲਾਸ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਪਖੱਚ ਕ ੇਪਲਜਾ 

ਸਕਦ।ੇ
• ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨ (ਭਾਰ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) 1 ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਖੱਚ ਕ ੇ

ਪਲਜਾ ਸਕਦਾ।
• 4000 ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਪਬਨਾਾਂ ਭਪਰਆ) ਕੁੱਲ 6000 ਿੌਂਡ ਜਾਾਂ 

ਵੱਧ ਦ ੇਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪਖੱਚ ਕ ੇਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਾਂ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕ
ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਾਂ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਸੱਖਣ ਲਈ  
dmv.ca.gov/certificates-and-endorsements ਤ ੇਜਾਓ। 

REAL ID ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9/11 ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਵੱਜੋਂ REAL ID ਐਕਟ 2005 
ਿਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ (ID) ਕਾਰਡ 
REAL ID ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹ:ੋ 
• ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਪਵਚ ਚੜ੍ਣਾ।
• ਪਮਲਟਰੀ ਬੇਸਾਾਂ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।
• ਪਜਆਦਾਤਰ ਸੰਘੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।
REAL ID ਬਾਰ ੇਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ dmv.ca.gov/real-id ਤ ੇਜਾਓ।

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਮਜਦਗੀ
ਅੰਗ ਅਤ ੇਪਟਸ਼ ੂਦਾਨ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਦੰਦ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ 
ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਣ ੇਅੰਗ ਅਤ ੇਪਟਸ਼ ੂਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ DONOR ਪਬੰਦ ੂ
ਿ੍ਦਰਪਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦਾਨੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਿ੍ਸਤ ਦੀ 
ਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ donateLIFEcalifornia.org ਤ ੇਜਾਓ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਾਂ ਅਰਜੀ ਪਦੰਦ ੇਹ,ੋ 
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਿਣ ੇਕਾਰਡ ਪਵੱਚ ਵਾਧੂ $5 ਦੀ ਫੀਸ ਦ ੇਨਾਲ "VETERAN" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਣ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਹੁਦ ੇਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤ ੇਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ  
dmv.ca.gov/veterans ਤ ੇਜਾਓ।
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ID ਕਾਰਡ
ID ਕਾਰਡ ਪਸਰਫ ਿਪਹਚਾਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦ।ੇ ID ਕਾਰਡ ਪਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦ ੇਯੋਗ 
ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 
ID ਕਾਰਡ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਇਹ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ:ੈ
• ਿਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ।
• ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ।
• ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਨੰਬਰ।
ID ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਘਟੀ-ਫੀਸ, ਫੀਸ-ਨਹੀਂ, ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ID ਕਾਰਡਾਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਪਸੱਖਣ ਲਈ dmv.ca.gov/id-cards ਤ ੇਜਾਓ।
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ਧਾਰਾ 4.  ਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟ ਅਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਹਾਪਸਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ੇਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਾਂ 
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਿ੍ਸਤ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ (ਆਰਜੀ) ਹਦਾਇਤ ਿਰਪਮਟ ਅਤ ੇ
ਆਰਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਨਾਬਾਲਗ ਦ ੇਹਦਾਇਤ ਿਰਪਮਟ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣਾ ਹਦਾਇਤ ਿਰਪਮਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ
• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15½ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵ।ੇ
• ਡਰਾਈਵਰ ਪਵੱਪਦਆ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ
• dmv.ca.govਪਵਖੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇID ਕਾਰਡ ਦਰਖਾਸਤ (Driver’s 

License & ID Card Application, DL 44/eDL 44) ਿੂਰੀ ਕਰ।ੋ
• ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਾਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਰਿ੍ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ 

ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ/ਸਰਿ੍ਸਤਾਾਂ ਕੋਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ 
ਦਰਖਾਸਤ ਕਦਮਾਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ dmv.ca.gov/instruction-permits 
ਤ ੇਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟ ਸਫਾ ਦੇਖੋ।

ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟ੍ਕਸ਼ਨ ਿਰਪਮਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਸੱਪਖਅਤ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਡਰਾਇਵਰ ਪਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਜੋ ਿਰਪਮਟ ਤ ੇਦਸਤਖਤ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਆਰਜੀ ਿਰਪਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ 
ਪਕ ਡ੍ਾਇਪਵੰਗ ਿਰੀਪਖਆ ਲੈਣ ਲਈ DMV ਦ ੇਦਖ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ,ੈ 
ਪਜਵੇਂ:
• ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਿੇ ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤ।
• ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਪਸੱਪਖਅਕ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ।
• ਬਾਲਗ ਪਜਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹ।ੈ
ਇਹ ਪਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵ ੇਜੇਕਰ ਲੋੜ ਿੈਣ ਤ ੇਵਾਹਨ ਦਾ ਪਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵ।ੇ
ਵਧੇਰ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਭਆਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਿ-ੇਨੌਜਵਨ ਟ੍ੇ ਪਨੰਗ 
ਗਾਈਡ (California Parent-Teen Training Guide, DL 603) ਿੜ੍।ੋ
ਨੋਟ: ਨਾਬਾਲਗ ਅਦਾ ਲਈ ਡਰਾਇਵ ਜਾਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦ।ੇ 
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ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਲਈ ਆਿਣਾ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਦਾਇਤ ਿਰਪਮਟ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 
ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ
• ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 16 ਸਾਲਾਾਂ ਦ ੇਹ।ੋ
• ਸਬੂਤ ਪਦਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਾਇਵਰ ਪਸੱਪਖਆ ਅਤ ੇਡ੍ਾਇਵਰ ਟ੍ੇ ਪਨੰਗ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰ 

ਪਲਆ ਹ।ੈ
• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 50 ਘੰਪਟਆਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਰ।ੋ 10 ਘੰਟ ੇਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ੇ

ਲਾਜਮੀ ਹਨ।
• ਆਿਣਾ (ਆਿਣੇ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ
• ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ
ਦਰਖਾਸਤ ਕਦਮਾਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਫਾ ਦੇਖੋ।

ਨਾਬਾਲਗ ਦੀਆਾਂ ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ ਅਤ ੇਅਿਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਨਾਬਾਪਲਗ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦ ੇਿਪਹਲੇ 12 ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ5 

ਵਜੇ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦ।ੇ
• ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਮੁਸਾਫਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿ੍ਸਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਇਵਰ (25 ਸਾਲ 
ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ) ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦ ੇਅਿਵਾਦ ਹਨ ਜ:ੇ
• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਮੱਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਚਤ 

ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦ।ੇ 
 — ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਿਣ ੇਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਨੋਟ 

ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤ ੇਤਾਰੀਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਗਤੀਪਵਧੀ ਲਈ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਰਹ ੋਹ।ੇ 
 — ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਿਣ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਪਿ੍ੰਸੀਿਲ, ਡੀਨ, ਜਾਾਂ ਪਡਜੀਜੀਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ 

ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
• ਕੰਮ ਦ ੇਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਿੈਂਦੀ ਹ।ੈ

 — ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਿਣ ੇਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਨੋਟ 
ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵ।ੇ

• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਰੀਬੀ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ
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 — ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਪਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਰਿ੍ਸਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ 
ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ, 
ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਲੋੜ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗ
ਨਾਬਾਲਗ ਦੀਆਾਂ ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ ਅਤ ੇਅਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਤ ੇਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਾਂ। ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਪਨਯੰਤਰਣ 
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਸਾਪਬਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮਾਪਿਆਾਂ 
ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤ ਦਸਤਖਤਾਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੀਮਾ ਸਬੂਤ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ (SR 22/
SR 1P) ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਫਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪਸਖਲਾਈ 
ਅਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਪਸਖਲਾਈ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਿੂਰ ੇਕਰਨੇ ਿੈਣਗੇ। 

ਆਿਣ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ
DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਪਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲੇ 12 
ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ 
DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਲਾਭ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ ਜਾਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ 
ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
DMV ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਪਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ:
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਟਕਟ ਹਾਪਸਲ ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦ ੇ

ਹ:ੋ DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਤੱਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ 

• ਟੱਕਰ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਤ ੇ1 "ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ": "ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ" 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੋ

• 2 "ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ" ਟੱਕਰਾਾਂ, 2 ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਜਾਵਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਹਰੇਕ ਪਵਚੋਂ 1: ਤੁਸੀਂ 
30 ਪਦਨਾਾਂ ਤਕ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਜਦੋਂ ਤਕ -ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲਗ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

• 3 "ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ" ਟੱਕਰਾਾਂ, 3 ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਜਾਵਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਸੁਮੇਲ: ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ 6 ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 
ਿਰਖ ਤ ੇਹੋਵੋਗੇ।

 — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਿਰਖ ਦੌਰਾਨ "ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ"ਟੱਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 — ਨਾਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ DMV 
ਨੂੰ  ਪਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ

• 13-21 ਸਾਲ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਹ ੋਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਿਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹ:ੋ ਅਦਾਲਤ DMV ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  1 ਸਾਲ ਲਈ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਵੱਚ 
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨਯਮਤ (ਗੈਰ-ਆਰਜੀ) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਿ੍ ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਨੋਟ: 18 ਸਾਲ ਦ ੇਹੋਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਿ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸਜਾਵਾਾਂ ਨੂੰ  "ਪਮਟਾ" ਜਾਾਂ 
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਨਾਬਾਲਗ ਅਤ ੇਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰ ਨ ਦ ੇਪਖਲਾਫ਼ 
ਹ।ੈ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਦਓ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ 
ਪਦਓ/ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਅਿਵਾਦ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ,ੂ ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਦਾਤਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ 
ਪਵਭਾਗ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਬਾਪਲਗਾਾਂ ਲਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਨਾਬਾਲਗ ਦ ੇਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟਾਾਂ" ਅਧੀਨ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋੜਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਨਾਬਾਲਗ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟਾਾਂ ਅਤ ੇਡਰਾਇਵਰ 
ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਬਾਰ ੋਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਿ-ੇਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ੇ ਪਨੰਗ ਗਾਈਡ 
(California Parent-Teen Training Guide, DL 603) dmv.ca.gov ਤ ੇਦੇਖੋ। 

ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਸਕੂਲ
ਡਰਾਈਵਰ ਪਸਪਖਆ ਅਤ ੇਡਰਾਈਵਰ ਪਸਖਲਾਈ ਰਾਜ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ 
ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕੁਝ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਾਂ ਪਵੱਚ ਪਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤ ੇਪਸੱਪਖਅਕਾਾਂ 
ਲਈ DMV ਪਮਆਰ:
• ਉਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇDMV ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ 

ਅਤ ੇਬਾਾਂਡਡ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।
• ਉਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇDMV ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਿੂਰ ੇਪਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।
• ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
• ਪਸੱ ਪਖਅਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਹਰ 3 ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲਖਤੀ ਇਮਪਤਹਾਨ ਿਾਸ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਆਿਣੀ ਪਸੱਪਖਆ ਨੂੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ੇਹੋਣਗੇ।
• ਪਸੱ ਪਖਅਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੱਪਖਅਕ ID ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਕਹ।ੋ 
ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
dmv.ca.gov/driver-training-schools ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਟ੍ੇ ਪਨੰਗ ਸਕੂਲ ਿੇਜ ਦੇਖੋ।



13

ਧਾਰਾ 5.  ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਇਜਾਜਤ ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ੇ
ਿੈਣਗ:ੇ
• ਿਪਹਚਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹ।ੋ
• ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਦ ੋਸਬੂਤ: ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ ਰਪਹੰਦ ੇਹ।ੋ 

(ਸੰਘੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬੂਤ।)
• ਸਹੀ ਿੂਰ ੇਨਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ: ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਸਾਪਬਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਿਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤ ੇਦਰਖਾਸਤ ਉਤੱ ੇਨਾਮ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਾਂਦਾ।
• ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਨੰਬਰ। ਅਿਵਾਦ ਲਾਗ ੂਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਅਤ ੇID ਕਾਰਡਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਪਹਚਾਣ ਦ ੇਵੈਧ ਿ੍ਮਾਣ 
ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
REAL ID ਲੋੜਾਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਨਜੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਜਾਓ।

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਜਆਦਾਤਰ DMV ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਪਵਖੇ ਮੁਢਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਪਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ:ੈ
• dmv.ca.gov ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇID ਕਾਰਡ ਦਰਖਾਸਤ (Driver’s 

License & ID Card Application, DL 44/eDL 44) ਿੂਰੀ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰ।ੋ
• ਗੈਰ-ਵਾਿਸੀਯੋਗ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣਾ (ਆਿਣੇ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ
• ਨਜਰ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ
• ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰ।ੋ
ਦਰਖਾਸਤ ਕਦਮਾਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਗ ਦੇਖੋ। 



ਘਟ ਲਾਗਤ 
ਆਟੋ ਬੀਮਾ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹਦੁੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
mylowcostauto.com ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ
• ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ 
• ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ
• ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 
• ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਬਧੀ ਿਵਕਲਪਾਂ
AB60 ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ 
ਇਮੀਗ੍ਸ਼ਨ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਇਸ  
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ੱ

ੱ ੰ

ੋ
ੋ

ੰ ੰ
ੰ

ੇ
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ਧਾਰਾ 6.  ਟੈਸਪਟੰਗ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤੰਨ ਟੈਸਟ ਿਾਸ ਕਰਨੇ ਿੈਣਗ:ੇ 
ਨਜਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿਹੀਏ-ਦ-ੇਪਿੱਛ।ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਪਵਆਉਣ ਲਈ ਜਾਾਂ 
ਵੱਖਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸ ਪਵੱਚ ਅਿਗ੍ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਿਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਪਕ 
ਸਾਰ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹਨ। ਆਿਣ ੇਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਪਤਆਰੀ 
ਪਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਮੱਦਦ ਲਈ dmv.ca.gov/knowledge-and-drive-test-preparation 
ਤ ੇਜਾਓ।

DMV ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ
ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ 

1. ਨਜਰ ਟੈਸਟ
DMV ਸਾਰ ੇਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲੈਂ ਦਾ ਹ ੈਪਕ 
ਉਹ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਦਤਰ ਦੌਰ ੇਦੋਰਾਨ 
ਪਨਗਾਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ  ਿੜ ੍ਕ ੇਇਹ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਡਰਾਇਵ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਿੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਵਧੇੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
dmv.ca.gov/vision-standards ਤ ੇਜਾ ਓ।

2. ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ੈਪਫਕ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਆ 
ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਦੰਦ ੇਹ,ੋ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ੀਪਖਆ ਿਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

3. ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਆਿਣਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ  
dmv.ca.gov/make-an-appointment ਤ ੇਜਾਾਂ 1-800-777-0133 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ।ੋ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਦਨ, ਇਹ ਪਲਆਓ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਪਮਟ ਜਾਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹ)ੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੀਹਲ-

ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹ ੈਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਜਰ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਦੱਕਤ ਹ ੈਪਜਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ

• ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ 
(ਨਾਬਾਲਗਾਾਂ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ) ਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਨਹੀਂ ਪਮਲ ਜਾਾਂਦਾ।

• ਤੁਹਾਡ ੇਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿਛ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
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ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਟੈਸਟ ਵਾਹਨ
ਵਾਹਨ ਪਜਸ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਹ ੋਚਲਾਉਣ ਪਵੱਚ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਯੋਗ ਰਪਜਸਟਰੀਕਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇਉਿਯੁਕਤ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ 
ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 
ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
• ਚੱਲਦੀਆਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਈਡ ਪਵੰਡ,ੋ ਬ੍ੇਕ ਲਾਈਟਾਾਂ, ਹਾਰਨ, ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ, 

ਅਤ ੇਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਪਸਗਨਲ।
• ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਟਾਇਰ। ਟਾਇਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1/32-ਇੰਚ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘਾਈ 

ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
• ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿੂਰਨ, ਸਾਫ, 

ਪਬਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਦ੍ਸ਼ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਵ।ੇ 
• ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਰੀਅਰਪਵਊ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਲਾਜਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਖੱਬੇ ਿਾਸੇ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
• ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਅਤ ੇਸਾਹਮਣ ੇਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਪਦਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਤਾ ਹ ੈਪਕ ਵਾਹਨ ਦੀਆਾਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਾਂ, 
ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਿਰ, ਪਡਫ੍ੋਸਟਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਅਤ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਤੈਅ ਕਰ।ੋ 
ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਪਕਰਾਏ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ 
ਨਾਾਂ ਪਲਪਖਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪਵੱਚ ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇ(ਡਰਾਇਪਵੰਗ) ਟੈਸਟ 
ਛੱਡ ੇਨਹੀਂ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ।ੇ

ਆਿਣ ੇਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ, ਅਪਧਕਾਰਤ DMV ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ ਜਾਾਂ ਯਾਤਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਪਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦ।ੇ
ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਜਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਪਹਚਾਣਨਾ ਅਤ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ 
ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਐਡਵਾਾਂਸਟ ਡਰਾਇਵਰ ਸਪਹਯੋਗੀ ਪਸਸਟਮ (ADAS) 
ਤਕਨਾਲਜੀਆਾਂ, ਪਜਵੇਂ ਆਟੋਮੇ ਪਟਡ ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿਾਰਪਕੰਗ ਅਤ ੇਢਲਣਹਾਰ ਕਰੂਜ ਕੰਟਰੋਲ 
ਦੀ, ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਪਖਆ ਤਕਨਾਲਜੀ, ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਬੈਕਅੱਿ ਕੈਮੇਰਾ ਅਤ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਮਾਨੀਟਰ, ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਪਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਦ੍ਸ਼ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਪਵਕਲਿ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਪਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦ।ੇ



17

ਿਰੀਪਖਆਵਾਾਂ ਪਕੱਥ ੇਦੇਣੀਆਾਂ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ੇDMV ਦਫਤਰਾਾਂ ਪਵਖੇ ਆਿਣ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਸਮਾਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, dmv.ca.gov/make-an-appointment ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1-800-777-0133 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ

ਨਕਲ ਮਾਰਨਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਟੈਸਪਟੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ: 
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੱੁਕ।
• ਨਕਲ ਸ਼ੀਟਾਾਂ।
• ਇਲੈਕਟ੍ਾਪਨਕ ਸੰਚਾਰ ਉਿਕਰਨ, ਪਜਵੇਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਆਪਦ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਤਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ DMV ਤੁਹਾਨੂੰ  ਫੇਲ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਸ ਪਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਵੋਟ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਵੋਟ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, dmv.ca.gov ਤ ੇਜਾਓ।



ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਿਨ ਅਤ ਹੋਿ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ DMV NOW Kiosks  

ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ dmv.ca.gov ਤ ਰਵਰਜ਼ਟ ਕਿੋ।

•   ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਧੀ  
     ਨਵੀਨੀਕਿਨ
•   ਡਿਾਈਵਿ ਦ/ਵਾਹਨ ਦ ਇਰਤਹਾਸ 
     ਦਾ ਰਿਕਾਿਡ
•   ਰਸਟੱਕਿ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਿਡ 
    ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ

•   ਡੁਪਲੀਕਟ ਡਿਾਈਵਿ ਲਾਇਸਸ
•   ਵਾਹਨ ਰਿਜਸਟਿਰੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ  
    ਪੁਨਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਸਬਧੀ ਫੀਸ  
    ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਰੇ

ੋ

ਰੇ

ੰ ੰ

ਰੇ ਰੇ
਼

ਰੇ ੰ

ੰ ੰ
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ਧਾਰਾ 7.  ਆਿਣਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 
ਬਦਲਣਾ ਅਤ ੇਰੀਪਨਊ ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ 
ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਆਿਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  
ਅਿਡੇਟ ਕਰ।ੋ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹ:ੈ
1. ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿ੍ਸ਼ਾਸਨ (SSA) ਨਾਲ ਬਦਲੋ।
2. dmv.ca.gov ਤ ੇਪਵਖੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇID ਕਾਰਡ ਦਰਖਾਸਤ (Driver’s 

License & ID Card Application, DL 44/eDL 44) ਿੂਰੀ ਕਰ।ੋ
3. ਆਿਣ ੇਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ DMV ਦਫਤਰ ਪਵੱਚ ਪਲਆਓ।
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਹ ੈਲਈ 
dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਕਾਰਡ ਅਿਡੇਟ ਦੇਖੋ।

ਆਿਣੀ ਪਲੰਗ ਿਪਹਚਾਣ ਬਦਲੋ
ਆਿਣਾ ਪਲੰਗ ਿਪਹਚਾਣ ਬਦਲਣ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਕਾਰਡ ਅਿਡੇਟ ਦੇਖੋ।

ਆਿਣਾ ਿਤਾ ਬਦਲੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ 10 ਪਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ DMV ਨੂੰ  ਆਿਣਾ ਨਵਾਾਂ 
ਿਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਆਨਲਾਈ dmv.ca.gov 'ਤ,ੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਾਂ DMV ਦਫਤਰ 
ਪਵਖੇ ਿਤ ੇਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ੈਪਕ DMV 
ਕੋਲ ਪਰਕਾਰਡ ਉਤੱ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਡਾਕ ਿਤਾ ਹ।ੈ
ਆਿਣ ੇਿਤ ੇਨੂੰ  ਯੂਐਸ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੋ ਪਕ DMV 
ਿੱਤਰ ਪਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕ ਿਤ ੇਤ ੇਭੇਪਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਿਤਾ ਬਦਲਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਆਿ ਨਵਾਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਨਹੀਂ ਪਮਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕ ੇਬਦਲਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID 
ਕਾਰਡ ਅਿਡੇਟ ਦੇਖੋ। 
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ਇੱਕ ਗੁੰਮ, ਚੋਰੀ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਗੁੰਮ, ਚੋਰੀ, ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:
• dmv.ca.gov ਤ ੇਪਵਖੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇID ਕਾਰਡ ਦਰਖਾਸਤ (Driver’s 

License & ID Card Application, DL 44/eDL 44) ਿੂਰੀ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀਂ DMV ਦਫਤਰ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

• dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਜਾਾਂ DMV ਦਫਤਰ ਜਾਓ।
• ਗੈਰ-ਪਰਫੰਡ ਵਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਓ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕ DMV ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਆਿਣੀ ਿਪਹਚਾਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਪਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤ(ਤਾਾਂ) ਦੁਆਰਾ DL44/eDL44 
ਫਾਰਮ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਿੈਣਗੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਬਦਲਵਾਾਂ ਕਾਰਡ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ 
ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਪਹੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਪਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ।

ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਰੀਪਨਊ ਕਰਨਾ
ਪਮਆਦ ਖਤਮ ਹ ੋਚੁੱਕ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਨੂੰ ਨ ਦ ੇ
ਪਖਲਾਫ਼ ਹ।ੈ 
ਰੀਪਨਊਅਲ ਪਵਕਲਿ ਅਤ ੇਪਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ dmv.ca.gov/dlservices ਤ ੇਡਰਾਇਵਰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ID ਕਾਰਡ ਰੀਪਨਊਅਲ ਸਫ ੇਉਤੱ ੇਜਾਓ। 

ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹ ੋਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਮੁਫਤ ਪਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਬੇਨਤੀ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, 
ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ, ਅਤ ੇਰਾਜ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਤਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਭੇਜ:ੋ
DMV 
PO Box 942890 
Sacramento, CA 94290-0001

ਨੋਟ: ਸੀਪਮਤ ਪਮਆਦ ਵਾਲੇ ਡ੍ਾਇਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਿਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਧਾਰਾ 8.  ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋ?
ਪਦ੍ਸ਼ - ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ੍ਸ਼ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਹ।ੈ
ਸੁਣਵਾਈ - ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ ਦੋਵਾਾਂ ਕੰਨਾਾਂ ਪਵਚ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਜਾਾਂ ਈਅਰ ਿਲੱਗ ਲਗਾਉਣਾ 
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਹ।ੈ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸੁਣਨ ਪਵੱਚ ਔਖ ਹ ੈਆਿਣੀ ਡਰਾਈਪਵੰਗ 
ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਵਵਸਪਥਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਸੁਸਤੀ - ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਸੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਰ ਨੂੰ  ਿ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਖ਼ਤਪਰਆਾਂ ਲਈ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਸਮਾਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ੇਜਾਾਂ ਸੁਸਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ ੋ
ਤਾਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰ।ੋ
ਦਵਾਈਆਾਂ - ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇਕਾਉਟਂਰ-ਦ-ੇਉਿਰ ਲਏ ਡਰੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ 
ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ
ਪਸਹਤ - ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ, ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹ,ੈ ਦੀ 
ਪਰਿੋਰਟ DMV ਨੂੰ  ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਨਦਾਨ ਹੇਠਾਾਂ ਿਾਏ ਜਾਣ ਿ੍ਤੀ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਹ:ੈ
• ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ।
• ਅਲਜਾਈਮਰ ਰੋਗ।
• ਸੰਬੰਪਧਤ ਰੋਗ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ
ਪਕ ਉਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਆਿਣੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ
• ਆਿਣੀਆਾਂ ਪਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣੀ ਸੀਟ ਅਤ ੇਸ਼ੀਪਸ਼ਆਾਂ ਨੂੰ  ਪਵਵਸਪਥਤ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਟਾਇਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ-ੋਆਿਣਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮੈਨੁਅਲ ਵੇਖੋ। 

ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਕਰਨਾ
ਹੱਥ-ਤੋਂ-ਹੱਥ ਸਟੀਅਪਰੰਗ 
ਇਸਨੂੰ  “ਧੱਕਣਾ/ਪਖੱਚਣਾ” ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਧੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਦ ੇਪਚਹਰ ੇਤੋਂ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਹਰ,ੇ ਬਾਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਆਿਣ ੇਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ  9 ਅਤ ੇ3 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਜਹਾ ਥੱਲੇ 8 ਅਤ ੇ4 

ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਰੱਖੋ।
• ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ ਆਿਣ ੇਹੱਥ ਇਨ੍ਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤ ੇਰੱਖੋ, ਮੌੜ ਕੱਟਦ ੇਹੋਏ ਵੀ।

ਹੱਥ-ਉਤੱ-ੇਹੱਥ ਸਟੀਅਪਰੰਗ।
ਇਹ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਪਵਧੀ ਵਰਤ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ, ਿਾਰਕ, ਜਾਾਂ ਸਪਕੱਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਮੁੜਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਪਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਆਿਣ ੇਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ  9 ਅਤ ੇ3 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਜਹਾ ਥੱਲੇ 8 ਅਤ ੇ4 

ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਰੱਖੋ।
• ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਉਿੱਰ ਧੱਕ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਛੱਡ।ੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਫੜੀ ਬਾਾਂਹ ਦ ੇਿਾਰ 

ਿਹੁੰਚੋ, ਵੀਲ ਨੂੰ  ਫੜ,ੋ ਅਤ ੇਉਿੱਰ ਵੱਲ ਧੱਕ।ੋ

ਇੱਕ-ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਪਰੰਗ।
ਪਸਰਫ ਦ ੋਸਪਥਤੀਆਾਂ ਹਨ ਪਜੱਥੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ:ੈ
• ਬੈਕਅਿ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ ਆਿਣ ੇਹੱਥ ਨੂੰ  12 ਵਜੇ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਤ ੇ

ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਤ ੇਰੱਖੋ। ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਿਣੀ 
ਸੀਟ ਪਵਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛ ੇਪਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋਪਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਇਕ-ਹੱਥ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਦੀ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਸਰਫ ਸੀਮਤ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਪਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀਲ ਤ ੇਰੱਖਣਾ 
ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ 
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ਪਸਗਨਲ, ਹਾਰਨ ਅਤ ੇਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ
ਤੁਹਾਡ ੇਪਸਗਨਲ, ਹਾਰਨ ਅਤ ੇਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਸੜਕ ਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ। 

ਪਸਗਨਲ ਦੇਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦ ੇਹ,ੋ ਲੇਨ ਬਦਲਦ ੇਹ,ੋ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਰੁੱਕਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ। 
ਪਸਗਨਲ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰ ੇਡਰਾਇਵਰਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਸਵਾਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਇਰਾਦ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ-ਅਤ-ੇਬਾਾਂਹ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀਆਾਂ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕ ੇਸੰਕੇਤ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਿ ਤੁਹਾਡ ੇਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਪਚੱਤਰ ਪਵਚ ਪਦਖਾਏ ਵਾਾਂਗ ਹੱਥ-ਅਤ-ੇਬਾਾਂਹ ਪਸਗਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ

ਖੱਬਾ ਮੜੋ ਸੱਜੇ ਮੜੋ ਹਲੀ ਹਵ ਜਾ ਰਕੌ ੋ ੋ ਾਂ ੁ ੋ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੂੰ  ਪਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਵਖਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ 
ਹੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਆਿਣੀ ਬਾਾਂਹ ਪਸੱਧੇ ਬਾਹਰ 
ਰੱਖ ਕ ੇਮੁੜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਪਦਆਾਂ ਪਜਸ ਿਾਸੇ ਉਹ 
ਮੁੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
• ਤੁਹਾਡ ੇਮੁੜਣ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਿਪਹਲਾਾਂ। 
• ਹਰ ਵਾਰ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ। ਆਿਣ ੇਸ਼ੀਪਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ,ੋ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਤੱੋਂ 

ਪਿੱਛ ੇਮੁੜ,ੋ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵੀ ਕਰ।ੋ
• ਫ੍ੀਵ ੇਤ ੇਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 5 ਸਪਕੰਟ ਿਪਹਲਾਾਂ।
• ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇ(ਕਰਬ) ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਅਤ ੇਉਥੱੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਵੇਲੇ।
• ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਦੂਜੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨਜਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੁੜਣ ਦ ੇ

ਪਸਗਨਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਪਵੱਚ ਵੀ 
ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਹ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ।ੋ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 
ਸੰਕੇਤ ਪਦੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਰਾਹ ੇਤ ੇਮੁੜਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਹ।ੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਪਖੱਚ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 
ਚੌਰਾਹ ੇਪਵੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਗਏ ਹ ੋਤਾਾਂ ਪਸਗਨਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਸੰਕੇਤ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
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ਆਿਣ ੇਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੱੇ ਹ ੋਜਾਾਂ ਖ਼ਤਰ ੇਬਾਰ ੇਪਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹ ੈਪਕ ਆਿਣ ੇ
ਹਾਰਨ ਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਾਂ 
ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ।ੈ
ਆਿਣ ੇਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ:ੋ
• ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚੋ (ਜਦੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ)।
• ਦੂਸਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ  ਖਤਰ ੇਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਓ। 
• ਤੰਗ ਿਹਾੜੀ ਰਸਪਤਆਾਂ ਤ ੇਆਉਦਂ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਓ ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 

ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰ:ੋ
• ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹ ੇਡਰਾਈਵਰ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਤ ੇਤੋਂ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਕਪਹਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 
ਸੁੱਰਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾ ਤੇਜ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।

• ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰ ੋਪਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪਦਲਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ।
• ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਤ ੇਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ (ਜਦੋਂ 

ਤੱਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ 
ਗੱਡੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਉਚੱੀ ਸੁਣਾਈ ਪਦੰਦੀ ਹ।ੈ

ਆਿਣੀਆਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਦੀਆਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ 
ਬਣਾਉਦਂੀਆਾਂ ਹਨ।
ਆਿਣੀਆਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ:ੋ
• ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ੇਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  1000 

ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀਂ ਿਪਹਚਾਣ ਸਕਦ ੇਤਾਾਂ ਆਿਣੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
• ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ 30 ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਨ ਤੋਂ 30 ਪਮੰਟ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ
• ਮਾੜ ੇਮੌਸਮ ਪਵੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੀਂਹ ਜਾਾਂ ਬਰਫ ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਿਣ ੇਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਿਰਾਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣੀਆਾਂ ਲੋ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ

• ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ (ਪਜਵੇਂ ਬੱਦਲ, ਧੂੜ, ਧੂੰਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਧੁੰਦ) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ ੇਹਨ।
• ਛੋਟੀਆਾਂ ਪਦਹਾਤੀ ਜਾਾਂ ਿਹਾੜੀ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤ ੇਸੁਰੰਗਾਂ ਪਵੱਚ (ਧੁੱਿ ਵਾਲੇ ਪਦਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਵੀ)।
• ਜਦੋਂ ਪਨਯਪਮਤ (ਪਚੱਟਾ) ਸੜਕ ਸੰਕੇਤ ਕਪਹੰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਾਂ 

ਲਾਜਮੀ ਹਨ।
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• ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਦੇਖਣ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋਅ ਘੱਟ ਹੋਵ।ੇ

ਆਿਣ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਵਰਤਣਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਜਾਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਪਿੱਛ ੇਦ ੇਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਢੰਗਾਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ (ਜਾਾਂ ਸਾਪਰਆਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਓ:
• ਆਿਣੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਬ੍ੇਕ ਿੈਡਲ ਨੂੰ  ਹਲਕ ੇਪਜਹ ੇਪਤੰਨ ਜਾਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਬਾਓ।
• ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਅਤ ੇਰੁਕਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਸਗਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
ਸੜਕ ਤ ੇਕਦ ੇਨਾ ਰੁਕ ੋਜਦ ਤੱਕ ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਪਿੱਛ ੇਆਉਦਂੀਆਾਂ 
ਗੱਡੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਪਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਵਾਹਨ ਦੀ ਿ੍ੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ:ੈ
• ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਉਿਯੁਕਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹ ੇਹ।ੋ 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 

ਪਵਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਮੁੜਣ ਪਸਗਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਰ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਰੁੱਕ।ੋ
• ਜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਅਪਜਹੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਰੁੱਕ ੋਪਜੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਸਕਣ।
• ਪਕਸੇ ਿਹਾੜੀ ਦ ੇਉਤੱ ੇਜਾਾਂ ਮੋੜ ਦ ੇਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕ।ੋ ਦੂਸਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋਣਗੇ।
• ਜੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁੱਡ ਉਤੱ ੇਚੁੱਕ 

ਪਦਓ।
• ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇ200-300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਿੱਛ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੇਅਰ ਜਾਾਂ ਪਤਕੋਣ ਰੱਖੋ (ਜੇ 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹਨ)। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਪਦੰਦਾ ਹ ੈਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  
ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ ਫਲੇਅਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਪਸ਼ਆਰ ਰਹ।ੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥਾਾਂ ਦ ੇ
ਨੇੜ ੇਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ,ੋ ਉਿਰੋਕਤ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਮਦਦ ਆਉਣ ਤਕ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਪਵਚ ਰਹ।ੋ



ਚੱਲੋ, ਭੱਜੋ ਨਾਹੱਥ ਫੜੋ
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ਧਾਰਾ 9.  ਸੜਕਾ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ
ਟ੍ੈਪਫਕ ਲੇਨਾਾਂ
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹ।ੈ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਾਂ 
ਪਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਹਨ। 

ਲੇਨ ਪਨਸ਼ਾਨ
ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਤ ੇਲੇਨ ਪਨਸ਼ਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਹੜ ੇਪਹੱਸੇ ਵਰਤਣ ਅਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ 
ਪਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਲਾਈਨ ਰੰਗ ਅਤ ੇਿੈਟਰਨ ਦ ੇਮਤਲਬ ਵੱਖੋ 
ਵੱਖਰ ੇਹਨ।

ਇੱਕਲੀ ਿੱਕੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ
ਇੱਕਲੀ ਿੱਕੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ ਸੜਕ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਦ ੋਿਾਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ 
ਰਹੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਪਸਰਫ ਇੱਕ ਲੇਨ ਹ ੈਅਤ ੇਸੜਕ ਦ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਾਸੇ ਇੱਕ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ ਹ ੈਤਾਾਂ 
ਆਿਣ ੇਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਿੀਲੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ
ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਿੀਲੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦ ੇਖੱਬੇ 
ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ 
ਤੁਸੀਂ: 
• ਉਚੱ ਪਵਅਸਤ ਵਾਹਨ (HOV) ਲੇਨ 

ਪਵੱਚ ਹੋਵ ੋਪਜਸਦਾ ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਹੋਵ।ੇ

• ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਲਾ ਿਾਸਾ ਬੰਦ ਜਾਾਂ ਰੋਪਕਆ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਨਰਮਾਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ 
ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਨਾਲ ਸੜਕ ਦ ੇਦੂਜੇ ਿਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਦਾਇਤ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ

• ਡ੍ਾਇਵ-ਵ ੇਜਾਾਂ ਪਨਜੀ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਯੂ-ਮੋੜ 
ਲੈਣ ਲਈ ਡਬਲ ਿੀਲੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦ ੇਿਾਰ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ।

ਿੱਕੀਆਾਂ ਿੀਲੀਆਾਂ ਡੱਬਲ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦ ੇਦ ੋਸੈਟ ਜੋ ਦ ੋਜਾਾਂ ਵਧ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵ ੇਨੂੰ  ਫਾਟਕ ਵਜੋਂ 
ਮੰ ਪਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਪਨਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਾਟਕ ਦ ੇਉਤੱ ੇਜਾਾਂ ਿਾਰ ਗੱਡੀ ਨਾ 
ਚਲਾਓ, ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜ,ੋ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦ ੇਉਿਰੋਂ ਯੂ-ਮੋੜ ਨਾਲ ਲਓ।
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ਟੁੱਟੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ
ਟੁੱਟੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਪਕ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਪਵੰਗ 
ਲੇਨ ਦ ੇਨਾਲ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਓਦੋਂ ਲੰਘੋ।

ਪਸੰਗਲ ਿੱਕੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ
ਪਸੰਗਲ ਿੱਕੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਉਸੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਕੇਪਤਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਪਵੱਚ ਇੱਕ-ਤਰਫ ਗਲੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ
ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਪਨਯਪਮਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਿਸੰਦੀਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲੇਨ ਦਰਪਮਆਨ 
ਲੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਾਂ ਹਨ (ਪਜਵੇਂ CARPOOL ਲੇਨ)। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ 
ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਫ੍ੀਵ ੇਉਤੱ ੇਜਾਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਿ ਤ ੇਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਕਦ ੇਵੀ ਡਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਉਤੱ ੇਲੇਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦ।ੇ 

ਟੁੱਟੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ
ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਇੱਕ ੋਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਦ ੋਜਾਾਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇ
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਡਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਲੇਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ ੇਪਨਸ਼ਾਨ
ਫ੍ੀਵੇਅ ਅਤ ੇਗਲੀ ਲੇਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਤ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਾਂ 
ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨਾਲ ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ 
ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਫ੍ੀਵ ੇਪਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਲੇਨ ਦ ੇ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਸੰਕੇਤ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਪਮਲਣ ਬਾਰ ੇਦੱਸੇ। 

ਵਾਚਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ
ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਤਕੋਣਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਕੀ ਪਚੱਟੀ 
ਲਾਈਨ ਹ ੈਜੋ ਿਹੁੰਚ ਰਹ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਪਜੱਥੇ 
ਵਾਚਣਾ ਜਾਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹ।ੈ ਪਤਕੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  
"ਸ਼ਾਰਕ ਦ ੇਦੰਦ" ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਲੇਨ ਚੁਣਨਾ 
ਅਕਸਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨਾਾਂ ਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਨੰਬਰਾਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਖੱਬੀ (ਜਾਾਂ ਤੇਜ) ਲੇਨ ਨੂੰ  
"ਨੰਬਰ 1 ਲੇਨ" ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ "ਨੰਬਰ 1 ਲੇਨ" 
ਦ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਨੂੰ  "ਨੰਬਰ 2 ਲੇਨ" 
ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ। ਪਫਰ “ਨੰਬਰ 3 ਲੇਨ,” ਆਪਦ।
ਲੇਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ:
• ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲੇਨ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ

ਨਬਰ ਲਗੀਆ ਹਈਆ ਟਪਫਕ ਲਨਾ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਨ।

ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦੋਂ:
• ਇੱਕ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ
• ਆਨ-ਰੈਂਿ ਤੋਂ ਫ੍ੀਵ ੇਪਵੱਚ ਿ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ
• ਫ੍ੀਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ
• ਕਰਬ ਜਾਾਂ ਮੋਢ ੇਤੋਂ ਸੜਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹ ੋਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ
ਇਸ ਤ ੋਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨ ਬਦਲੋ:
• ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ।
• ਆਿਣ ੇਸਾਰ ੇਸ਼ੀਸ਼ ੇਵੇਖੋ।
• ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਅਤ ੇਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ।
• ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿੱਰੋਂ ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਕ ਲੇਨ ਸਾਫ ਹ ੈ

ਪਜਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ
• ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ 

ਪਬੰਦ ੂਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ
• ਿੱਕਾ ਕਰ ੋਪਕ ਅਗਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਾਂ ਖਾਲੀ ਹ।ੈ 
ਪਜੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਇੱਕ ੋਲੇਨ ਪਵੱਚ ਰਹ।ੋ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਦਂ ੇਨਾ ਰਹ।ੋ 
ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪਵੱਚ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ,ੋ ਤਾਾਂ ਚਲਦ ੇਰਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਪਦੱਤਾ ਹ,ੈ 
ਤਾਾਂ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋੜ ਪਿੱਛ ੇਰਪਹ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦ ੇਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਕਨੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ

ੰ ੱ ਾਂ ੋ ਾਂ ੍ ੈ ੇ ਾਂ



30

ਲੇਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਕਸਮਾਾਂ
ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲੇਨਾਾਂ
ਇਕ ਮਲਟੀਲੇਨ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪਡਵਾਈਡਰ ਦ ੇਸੱਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਲੇਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦੂਸਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ  ਤੇਜ ਲੇਨ ਵਜੋਂ ਵੀ 
ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ ਇਹ ਤੇਜ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਰਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਭਾਗ ਪਵਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਸੱਖੋਗੇ। 

Carpool/ਉਚੱ-ਦਖਲ ਵਾਹਨ (HOV) ਲੇਨਾਾਂ
HOV ਲੇਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੋ Carpool, ਬੱਸਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ, ਜਾਾਂ 
ਡੀਕਾਲ ਸਮੇਤ ਘੱਟ-ਿ੍ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ HOV 
ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਹ:ੈ 
• ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਨਸ਼ਚਤ ਪਗਣਤੀ ਦ ੇਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਨ-ਰੈਂਿ ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਦਨਾਾਂ ਅਤ ੇਘੰਪਟਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਦੰਦ ੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ Carpool/HOV ਪਨਯਮ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

• ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ-ਪਨਕਾਸੀ ਜਾਾਂ ਜੀਰ-ੋਪਨਕਾਸੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ DMV-
ਜਾਰੀ ਡੀਕਾਲ ਿ੍ਦਰਪਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

• ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤ ੇਸਵਾਰ ਹ ੋ(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਿੋਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ)।
HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਸੜਕ ਸਤਹ ਹੀਰ ੇਦ ੇਸੰਕੇਤ ਅਤ ੇਸ਼ਬਦ "Carpool Lane" ਨਾਲ 
ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਪਨਰਧਾਪਰਤ 
ਦਾਪਖਲਾ ਅਤ ੇਪਨਕਾਸੀ ਜਗ੍ਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਲੇਨਾਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਲਨ ਦ-ੋਰਾਹੀ ਗਲੀ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਸਪਥਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਦ ੋਰੰਗੀ ਲਾਈਨਾਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਾਂ ਿਾਪਸਆਾਂ ਤ ੇਸੰਕੇਪਤਤ ਹ।ੈ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਬਾਹਰਲੀ 
ਲਾਈਨ ਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਖੱਬਾ ਮੋੜ ਜਾਾਂ ਯੂ-ਮੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤ ੇਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ 
ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਪਨਯਪਮਤ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਪਸਰਫ 200 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਇਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਲਈ:
• ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਾਂ ਦੇਖੋ।
• ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ।
• ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿਰੋਂ ਨਜਰ ਮਾਰ।ੋ
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• ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ 
ਪਵੱਚ ਪਮਲ ਜਾਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ 
ਨੂੰ  ਨਾ ਰੋਕ।ੋ

• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਓਦੋਂ ਮੁੜ।ੋ
ਜਦੋਂ ਿਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਾਂ ਡ੍ ਾਇਵਵ ੇ
ਪਵਚੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਰਹ ੇਹੋਵ,ੋ ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ 
ਅਤ ੇਉਡੀਕ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਇਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਡਰਾਇਵ ਕਰ।ੋ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਤਾਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ੇਜਦੋਂ ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ।ੇ

BIKE
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BIKE
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ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਲੇਨਾਾਂ
ਕੁਝ ਦ-ੋਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਰਕ ਕੀਤ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 
ਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਵ।ੋ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ-ੋਲੇਨ ਸੜਕ ਤ ੇਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋਪਜੱਥੇ ਅੱਗੇ 
ਲੰਘਣਾ ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇ5 ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਦੂਸਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ।ੈ

ਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾਾਂ
ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਪਸਰਫ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤ ੇਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਚੱਲਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਿੱਕੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਅਤ ੇਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਪਤਤ 
ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਣ ਪਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਚਮਕਦਾਰ ਹਰ ੇਰੰਗ ਨਾਲ 
ਿੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੋਸ ਲਾਈਨ ਚੌਰਾਹ ੇਦ ੇਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇਟੁੱਟਵੀਂ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। 
ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾਾਂ ਅਤ ੇਪਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਹਨ:
• ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ: ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ। ਆਮ ਤੌਰ 

ਤ ੇਇੱਕ ਿੱਕੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਿਪਰਭਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਜੋ ਚੌਰਾਹ ੇਦ ੇਨੇੜ ੇ
ਟੁੱਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਵਚ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ

• ਬਫਰਡ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ: ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਤ ੇਆਨ-ਸਟ੍ੀਟ ਿਾਰਪਕੰਗ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਵੱਖਰਾਿਣ 
ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਵਰਨ ਜਾਾਂ ਪਤਰਛੀ ਮਾਰਪਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

• ਸਾਈਕਲ ਰੂਟ: ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਲਈ 
ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਟ ਨੂੰ  ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਰੂਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀ ਸੜਕ 
ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਸਾਈਕਲ ਸੜਕ: ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਗਲੀਆਾਂ ਉਤੱ ੇਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ  
ਤਰਜੀਹ ਪਦੰਦੀ ਹ।ੈ

ਲੇਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਕਸਮਾਾਂ
ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲੇਨਾਾਂ
ਇਕ ਮਲਟੀਲੇਨ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪਡਵਾਈਡਰ ਦ ੇਸੱਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਲੇਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦੂਸਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ  ਤੇਜ ਲੇਨ ਵਜੋਂ ਵੀ 
ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ ਇਹ ਤੇਜ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਰਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਭਾਗ ਪਵਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਸੱਖੋਗੇ। 

Carpool/ਉਚੱ-ਦਖਲ ਵਾਹਨ (HOV) ਲੇਨਾਾਂ
HOV ਲੇਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੋ Carpool, ਬੱਸਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ, ਜਾਾਂ 
ਡੀਕਾਲ ਸਮੇਤ ਘੱਟ-ਿ੍ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ HOV 
ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਹ:ੈ 
• ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਨਸ਼ਚਤ ਪਗਣਤੀ ਦ ੇਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ  

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਨ-ਰੈਂਿ ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਦਨਾਾਂ ਅਤ ੇਘੰਪਟਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਦੰਦ ੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ Carpool/HOV ਪਨਯਮ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

• ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ-ਪਨਕਾਸੀ ਜਾਾਂ ਜੀਰ-ੋਪਨਕਾਸੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ DMV-
ਜਾਰੀ ਡੀਕਾਲ ਿ੍ਦਰਪਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

• ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤ ੇਸਵਾਰ ਹ ੋ(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਿੋਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ)।
HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਸੜਕ ਸਤਹ ਹੀਰ ੇਦ ੇਸੰਕੇਤ ਅਤ ੇਸ਼ਬਦ "Carpool Lane" ਨਾਲ 
ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਪਨਰਧਾਪਰਤ 
ਦਾਪਖਲਾ ਅਤ ੇਪਨਕਾਸੀ ਜਗ੍ਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਬਲ ਿੱਕੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਲੇਨਾਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਲਨ ਦ-ੋਰਾਹੀ ਗਲੀ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਸਪਥਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਦ ੋਰੰਗੀ ਲਾਈਨਾਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਾਂ ਿਾਪਸਆਾਂ ਤ ੇਸੰਕੇਪਤਤ ਹ।ੈ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਬਾਹਰਲੀ 
ਲਾਈਨ ਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਖੱਬਾ ਮੋੜ ਜਾਾਂ ਯੂ-ਮੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤ ੇਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ 
ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਪਨਯਪਮਤ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਪਸਰਫ 200 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਇਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਲਈ:
• ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਾਂ ਦੇਖੋ।
• ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ।
• ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿਰੋਂ ਨਜਰ ਮਾਰ।ੋ
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• ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਕਲਵੇਅ: ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ 
ਭੌਪਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵੱਖ। ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਾਾਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵੀ 
ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਪਵਭਾਜਨ ਪਵੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਿੋਸਟਾਾਂ, ਗਰੇਡ ਪਵਭਾਜਨ, ਸਖਤ 
ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਸੜਕ-ਉਤੱ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਸਾਾਂਝ ੇਰੋਡਵੇਅ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਪਕੰਗ (ਸ਼ੈਰੋਜ): 
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਸਾਈਕਲ 
ਸਵਾਰ ਲੇਨ ਲੇਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ 
ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਰਪਤਆ ਜਾਵ,ੇ ਸ਼ੈਰੋਜ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ 
ਨੂੰ  ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਲੇਨ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਪਵਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ:ੋ
• ਿਾਰਪਕੰਗ(ਪਜੱਥੇ ਇਜਾਜਤ ਹੈ)।
• ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਪਨਕਲਣਾ।
• ਮੁੜਣਾ (ਚੌਰਾਹ ੇਦ ੇ200 ਫੁੱਟ ਦਰਪਮਆਨ)।
ਨੋਟ: ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣਾ(ਆਿਣੇ) ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਜਾਾਂਚੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ।ੋ ਸਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਨੂੰ  ਖਤਰ ੇਪਵਚ ਨਾ ਿਾਓ।

ਸ਼ੈਰ ੋਦੀ ਉਦਾਹਰਨ।

ਮੁੜਨਾ
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਸੁਚਾਰ ੂਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਹੁਨਰ ਹ ੈ
ਪਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਸੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ 

ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ
ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ:
• ਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਕਨਾਰ ੇਦ ੇਕਰੀਬ ਡਰਾਇਵ 

ਕਰ।ੋ 
 — ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਪਵਚ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇ

ਹ ੋਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ੋ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ 
ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ(ੂਆਾਂ) ਤ ੇਸਾਈਕਲ 
ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ

• ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤ ੇਪਕਨਾਰ ੇ(ਕਰਬ) ਪਵੱਚਕਾਰ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ। 

• ਮੋੜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਸਗਨਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਪਦਓ। 
• ਆਿਣ ੇਸੱਜੇ ਮੋਢ ੇਉਤੱੋਂ ਪਿੱਛ ੇਵੇਖੋ ਅਤ ੇਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ। 

ਸੱਜੇ ਮੜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ।ੋ
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• ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਰੁਕ ੋ(ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਪਕ ਪਕੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ)। ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕ।ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕ।ੋ 

• ਦੋਵੇਂ ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤੁਸੀਂ ਮੁੜ।ੋ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਜਆਦਾ ਚੌੜਾ ਮੋੜ ਨਾ ਕੱਟ।ੋ 

• ਆਿਣ ੇਮੋੜ ਨੂੰ  ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਹੀ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ 
ਖਾਸ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਪਵੱਚ ਸਹੀ ਮੁੜਨ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੜ੍ਦ ੇਰਹ।ੋ 

ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ
ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਤ ੇਸੱਜੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦ ਤਕ ਕੋਈ “ਲਾਲ ਉਤੱ ੇਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ” 
ਪਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਆਮ ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

ਲਾਲ ਤੀਰ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਸੱਜਾ ਮੁੜਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਲ ਤੀਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ ੇਰੋਪਕਆ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦ।ੇ ਆਿਣਾ ਮੋੜ ਲੈਣ 
ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦ ੇਹਰ ੇਹੋਣ ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ।ੋ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸ ਲੇਨ ਤ ੇਸੱਜਾ ਮੋੜ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਾਂ ਲਈ ਪਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੁਕਣਾ, ਿਾਰਕ 
ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਛੱਡਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਲੇਨਾਾਂ ਨੂੰ  "ਪਸਰਫ਼ ਬੱਸ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸ ਲੇਨ ਿਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਸਮਰਪਿਤ ਲੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵੱਲ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ
ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਪਮਲਦੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਬਨਾਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁਕ ੇ
“ਬੇਪਝਜਕ ਸੱਜਾ ਮੋੜ” ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੰਦੀ 
ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ ੋਭਾਵੇਂ ਚੌਰਾਹ ੇ
ਪਵੱਚੋਂ ਪਸੱਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਲਾਲ 
ਲਾਈਟ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਦੀ ਸੱਜੀ 
ਕਰਬ ਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਜਾਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵ,ੇ 
ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸ ਲਾਈਟ ਜਾਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਮੁੜਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ 
ਨੂੰ  ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵੱਚ ਵਾਚੋ।
ਜੇ ਬੇ ਪਝੱਜਕ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ
ਖੱਬਾ ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ:
• ਕੇਂਦਰੀ ਪਡਵਾਈਡਰ ਦ ੇਨਜਦੀਕ ਜਾਾਂ ਖੱਬੇ 

ਮੋੜ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਡ੍ਾਈਵ ਕਰ।ੋ
• ਮੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਸਗਨਲ 

ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਪਦਓ।
• ਆਿਣ ੇਖੱਬੇ ਮੋਢ ੇਉਤੱੋਂ ਪਿੱਛ ੇਵੇਖੋ ਅਤ ੇਗੱਡੀ 

ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ।
• ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਰੁੱਕ।ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕ।ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕ।ੋ

• ਖੱਬ,ੇ ਸੱਜੇ ਅਤ ੇਪਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ।
• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਮੁੜ।ੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਨਾ ਮੋੜ ੋਅਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਇਸ ਨੂੰ  "ਕੋਨਾ ਕੱਟਣਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਿਹੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਹੀਏ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕ ੇ
ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਉਦਂ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵੱਲ ਧੱਪਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਖੱਬੇ ਮੜਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ।ੁ

ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਮਾਰਗ 
ਗਲੀ ਤੋਂ (ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਚਲਦੀ) ਇਕ-ਮਾਰਗ ਸੜਕ ਤ ੇਮੁੜ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰ ੋਪਕ ਮੋੜ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਦੂਸਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਵਾਚੋ ਪਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਹ।ੈ ਦੋਵੇਂ 
ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤੁਸੀਂ ਮੁੜ।ੋ
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ਯੂ-ਮੋੜ
ਯੂ-ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਿਸ ਘੁੰਮਦ ੇਹ ੋਪਜੱਧਰੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਯੂ-ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ 
ਲੇਨ ਵਰਤ।ੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਯੂ-ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ
• ਡਬਲ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦ ੇਿਾਰ।
• ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕ ੇਪਵੱਚ:

 — ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ 200 ਫੁੱਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 — ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਸੰਕੇਤ, ਲਾਈਟ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਦਂ ੇਹਨ।
• ਹਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲਾਈਟ ਜਾਾਂ ਹਰ ੇਤੀਰ ਉਤੱ ੇਚੌਰਾਹ ੇ'ਤ,ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ "No U-turn" (ਯੂ-ਮੋੜ 

ਨਹੀਂ) ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵ।ੇ
• ਇੱਕ ਵੰਡ ੇਹਾਈਵ ੇ'ਤ,ੇ ਪਸਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਡਵਾਈਡਰ ਪਵੱਚ ਮੁੜਣ ਲਈ 

ਰਸਤਾ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੋਵ।ੇ
ਕਦ ੇਵੀ ਯੂ-ਮੋੜ ਨਾ ਲਓ:
• ਪਜੱਥੇ "No U-turn" (ਯੂ-ਮੋੜ ਨਹੀਂ) ਸੰਕੇਤ ਲਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 
• ਰੇਲਵ ੇਕਰਾਪਸੰਗ ਪਵਖੇ ਅਤ ੇਉਤੱ।ੇ
• ਪਕਸੇ ਵੰਡ ੇਹਾਈਵ ੇਤ ੇਵੰਡ ੇਪਹੱਸ,ੇ ਿਟੜੀ, ਜਮੀਨ ਦ ੇਟੁਕੜ ੇਜਾਾਂ ਦੁਹਰੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦ ੇ

ਦ ੋਸੈੱਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਕ।ੇ
• ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋੜ, ਿਹਾੜੀ, ਮੀਂਹ, ਧੁੰਦ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਦੋਵੇਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ 

ਪਵੱਚ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
• ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹੋਣ।
• ਇੱਕ- ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤ।ੇ
• ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ। ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦ ੇਵੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡ੍ਾਇਵ- ਵ ੇਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਜਪਲ੍ਆਾਂ ਪਵੱਚ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਚਰਚਾਾਂ, ਅਿਾਰਟਮੈਂਟਾਾਂ, ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਪਬਲਪਡੰਗ 

(ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕ)ੇ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਇਲਾਪਕਆਾਂ ਪਵੱਚ, ਪਸਰਫ ਚੁਰਾਪਹਆਾਂ ਤ ੇ
(ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪਕ ਇਸ ਨੂੰ  ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਲਪਗਆ ਹੋਵੇ) ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ੋ
ਪਜੱਥੇ ਮੁੜਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਪਣਆ ਹੋਵ।ੇ
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ਮੁੜਣ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦ ੇਮੋੜਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਵ।ੋ ਪਚੱਤਰਾਾਂ ਪਵਚ ਕਾਰਾਾਂ ਤ ੇਨੰਬਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ 
ਸੰਪਖਆ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ।

1. ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸੜਕ 
ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ 
ਵਰਤ ੋਜੇ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵ।ੇ ਗਲੀ ਦ ੇਮੱਧ 
ਪਵੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ 
ਪਵੱਚ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ ਕੁਝ ਸਪਥਤੀਆਾਂ 
ਪਵੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ 
ਤੀਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

1

1
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2. ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਕਨਾਰ ੇਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਮੁੜਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਅਤ ੇਖਤਮ ਕਰ।ੋ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਪਕਸੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਨਾ ਲਓ। ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਸੜਕ ਦਰਪਮਆਨ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ 
ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਰਾਹ ਦ ੇਪਨਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਕਸੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ 
ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਚੱਤਰ ਪਵੱਚ ਤਾਰ ੇ(*) ਦੁਆਰਾ ਪਦਖਾਇਆ 
ਪਗਆ ਹ।ੈ

3. ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ 
ਪਵੱਚ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸੜਕ ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਪਤੰਨ ਜਾਾਂ 
ਵਧੇਰ ੇਲੇਨਾਾਂਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ 
ਪਵਚ ਆਿਣ ੇਮੋੜ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ
ਜੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਤੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ

4. ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਗਲੀ ਦ ੇਮੱਧ ਪਵੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ
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5. ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਖੱਬੇ 
ਮੁੜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਸੜਕ ਦਰਪਮਆਨ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, 
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਧਆਨ 
ਰੱਖੋ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ 
ਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਪਤੰਨ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਲੇਨਾਾਂਾਂ 
ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਆਿਣ ੇਮੋੜ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ

6. ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਸੱਜੇ 
ਮੁੜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਜੇ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਮੁੜ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਕਈ ਵਾਰ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਰਾਹ ਦ ੇਪਨਸ਼ਾਨ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਕਸੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਆਪਗਆ 
ਦੇਣਗੇ। 

7. ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੋਂ "ਟੀ" ਚੌਰਾਹ ੇਤ ੇਦ-ੋਤਰਫਾ 
ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਮੁੜਣਾ। ਚੌਰਾਹ ੇਤੋਂ ਪਸੱਧਾ ਜਾ 
ਰਹ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕੋਲ ਰਸਤ-ੇਦਾ-ਹੱਕ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ 
ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਵਾਹਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇ
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ।
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ਮੁੜਣ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦ ੇਮੋੜਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਵ।ੋ ਪਚੱਤਰਾਾਂ ਪਵਚ ਕਾਰਾਾਂ ਤ ੇਨੰਬਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ 
ਸੰਪਖਆ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ।

1. ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸੜਕ 
ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੱਬੀ ਮੋੜ ਲੇਨ 
ਵਰਤ ੋਜੇ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵ।ੇ ਗਲੀ ਦ ੇਮੱਧ 
ਪਵੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ 
ਪਵੱਚ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ ਕੁਝ ਸਪਥਤੀਆਾਂ 
ਪਵੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ 
ਤੀਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

2. ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਕਨਾਰ ੇਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਮੁੜਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਅਤ ੇਖਤਮ ਕਰ।ੋ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਪਕਸੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਨਾ ਲਓ। ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਸੜਕ ਦਰਪਮਆਨ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ 
ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਰਾਹ ਦ ੇਪਨਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਕਸੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ 
ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਚੱਤਰ ਪਵੱਚ ਤਾਰ ੇ(*) ਦੁਆਰਾ ਪਦਖਾਇਆ 
ਪਗਆ ਹ।ੈ

3. ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ 
ਪਵੱਚ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸੜਕ ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚੋਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਪਤੰਨ ਜਾਾਂ 
ਵਧੇਰ ੇਲੇਨਾਾਂਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ 
ਪਵਚ ਆਿਣ ੇਮੋੜ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ
ਜੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਤੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ

4. ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦ-ੋਤਰਫਾ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਗਲੀ ਦ ੇਮੱਧ ਪਵੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ

1
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2*
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ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਣਾ
ਹਾਈਵ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕੋਲ ਰਸਤ-ੇਦਾ-ਹੱਕ ਹ।ੈ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, “ਧਾਰਾ 10: ਸੜਕ ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨ 
ਅਤ ੇਪਨਯਮ” ਪਵਚ “ਰਸਤ-ੇਦ-ੇਹੱਕ ਪਨਯਮ: ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ” ਦੇਖੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਦਾਖਲ ਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਿਵੇਗੀ:
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਗਤੀ ਤ ੇਜਾਾਂ ਇਸ ਦ ੇਨੇੜ ੇਦਾਪਖਲ ਹੋਵ।ੋ 
• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਵ।ੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਬਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ 

ਨਾ ਹੋਵ ੇਰੁਕ ੋਨਾ। 
• ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਵ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਿਯੁਕਤ ਹੋਵ।ੇ ਅਪਜਹ ੇਫਾਸਲੇ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ੋ
ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹ।ੈ

• ਆਿਣ ੇਸ਼ੀਪਸ਼ਆਾਂ ਅਤ ੇਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਪਸਗਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਤ ੇਨਜਰ ਰੱਖੋ। ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਸਰ ਮੋੜ ਕ ੇਆਿਣ ੇਮੋਪਢਆਾਂ ਦ ੇਉਤੱੋਂ ਵੇਖੋ।
• ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਪਵੱਚਕਾਰ 3 ਸਪਕੰਟ ਦੀ ਥਾਾਂ (ਪਤੰਨ-

ਸਪਕੰਟ ਪਨਯਮ) ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਿਏ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤੌਰ 
ਤ ੇਰੁੱਕ ਸਕ।ੋ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, “ਸੈਕਸ਼ਨ 11: ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਪਵੰਗ” ਪਵਚ 
“ਟੇਪਲੰਗਪਟੰਗ” ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਈ ਲੇਨਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਵਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਹਰ 
ਵਾਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣਾ
ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ:
• ਆਿਣ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੋਅਤ ੇਸੁਚੇਤ ਰਹ ੋਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜ ੇਆ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ 

ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਾਂਚਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿਰੋਂ ਦੇਖੋ।
• ਇਕ ਸਮੇਂ ਪਵੱਚ ਇਕ ਲੇਨ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਨਾ 

ਹੋਵ।ੋ
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਆਿਣ ੇਇਰਾਦ ੇਨੂੰ  ਲਗਭਗ ਿੰਜ ਸਪਕੰਟ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਪਦਓ। 
• ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਫਤਾਰ ਤ ੇਹ।ੋ 
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ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਜਦੋਂ ਿੂਰ ੇਸਟਾਿ ਤੋਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਜਾਾਂ ਿ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵ ੋਅਤ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ 
ਗਤੀ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਾ ਛੱਡ।ੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਵਾਜਾਈ 
ਪਵੱਚ ਪਮਲਣ, ਿਾਰ ਕਰਨ, ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕੰਨੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ
• ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਅੱਧਾ ਬਲਾਕ।
• ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਇੱਕ ਿੂਰਾ ਬਲਾਕ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਮੁੜ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਤ ੇ
ਪਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਾਂ ਆਸ-ੇਿਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਚੌਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆਉਦਂ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚਕਾਰ ਫੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵੀ ਚੌਰਾਹ ੇਦ ੇਿਾਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਾ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ 
ਰੋਕ ਰਹ ੇਹੋਣ।
ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਕ ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਪਸਗਨਲ ਦ ੇਚਾਲੂ ਸਮੇਤ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ 
ਪਬਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅਣਜਾਣ ੇਚਾਲੂ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਆਿਣ ੇਆਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਦੂਜਾ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਮੁੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਾ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ

ਅੱਗ ੇਲੰਘਣਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ 
ਉਿਯੁਕਤ ਥਾਾਂ ਹੋਵ ੇਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦ ੇਕਰੀਬ ਿਹੁੰਚੋ: 
• ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ।
• ਇੱਕ ਿਹਾੜੀ ਜਾਾਂ ਮੋੜ।
• ਇੱਕ ਚੌਰਾਹਾ।
• ਸੜਕ ਤ ੇਰੁਕਾਵਟ।
• ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ।
ਅੱਗੇ ਪਨਕਲਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਾਂ ਅਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ 
ਪਜਸਦ ੇਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਓਦੋਂ ਲੰਘੋ।
ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ:
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਹਾੜੀ ਜਾਾਂ ਮੋੜ ਤਕ ਿਹੁੰਚ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦ ੇਪਕ 

ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤਾਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ
• ਪਕਸੇ ਚੌਰਾਹ,ੇ ਿੁੱਲ, ਸੁਰੰਗ, ਰੇਲਮਾਰਗ ਕ੍ਾਪਸੰਗ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਦ ੇ100 ਫੁੱਟ 

ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵ।ੋ 
• ਚੁਰਾਹ ੇਅਤ ੇਡਰਾਈਵਵ ੇਤ ੇਹੋਵ।ੋ 
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ਅੱਗੇ ਪਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹ:ੈ
ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਿਾਪਸਓ ਂਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦ ੇ
ਹ ੋਜ:ੇ
• ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੇ ਹਾਈਵ ੇਪਵੱਚ ਦ ੋਜਾਾਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।
• ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਮੁੜ ਪਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸਨੂੰ  ਿਾਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਮੁੜਣ ਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਕਦ ੇਵੀ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤ ੇਹੋਵ।ੋ
ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦ ੇਿੱਕ ੇਜਾਾਂ ਮੁੱਖ-ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੜਕ 
ਮੁੱਖ-ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਤ ੇਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਮੋਢ ੇਉਤੱ ੇਅੱਗੇ ਨਾ 
ਲੰਘੋ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਪਕ ਆਿਣੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ 
ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਉਿਯੁਕਤ ਥਾਾਂ ਹ।ੈ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਖੁੱ ਲੇ੍ ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵ:ੋ
• ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿਰੋਂ ਨਜਰ ਮਾਰ।ੋ
• ਲੰਘ ਰਹੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰ।ੋ
• ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਗਤੀ ਵਧਾਓ।
• ਆਿਣੀ ਅਸਲ ਲੇਨ ਤ ੇਵਾਿਸ ਜਾਓ। 

ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਪਰਹਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪਸਗਨਲ ਪਦੰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ 
ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਪਦਓ। ਆਿਣੀ ਲੇਨ ਸਪਥਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ 
ਲੰਘ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ।ੋ
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ਿਾਰਪਕੰਗ
ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿਾਰਪਕੰਗ
ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿਾਰਪਕੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦ ੇਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਹੋਰ ਖੜੀਆਾਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰਕ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ
ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿਾਰਪਕੰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਹਨ:
1. ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਲੱਭ।ੋ ਆਿਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤੰਨ 

ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਥਾਾਂ ਲੱਭ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਾ ਲੱਭ,ੋ ਆਿਣਾ 
ਪਸਗਨਲ ਇਹ ਪਦਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਯੋਜਨਾ ਹ।ੈ

2. ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਉਸ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਨਾਲ ਦ ੇਵਾਹਨ ਦਰਪਮਆਨ ਦ ੋਫੁੱਟ ਦੀ 
ਜਗ੍ਾ ਛੱਡ।ੋ ਰੁਕ ੋਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਸਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵ।ੇ 
ਆਿਣਾ ਪਸਗਨਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।

3. ਆਿਣ ੇਰੀਅਰਪਵਊ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਨੇੜ ੇਆਉਦਂ ੇ
ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਉਿੱਰੋਂ ਨਜਰ 
ਮਾਰ।ੋ ਆਿਣਾ ਿੈਰ ਬ੍ੇਕ ਤ ੇਰੱਖੋ ਅਤ ੇਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਰਵਰਸ 
ਪਵੱਚ ਿਾਓ।

4. ਬੈਕਅਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਆਿਣ ੇਿਹੀਏ ਨੂੰ  ਲਗਭਗ 
45 ਪਡਗਰੀ ਦ ੇਕੋਣ ਤ ੇਜਗ੍ਾ ਪਵੱਚ ਪਿੱਛ ੇਮੋੜ।ੋ

5. ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਸੱਧਾ ਕਰ।ੋ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਕਰਬ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਲ 
ਕਰਬ ਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਦ ੇਪਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਸੱਧਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤ ੇਪਿੱਛ ੇਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦ ੇਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਅਤ ੇ
ਕਰਬੇ ਦ ੇ18 ਇੰਚ ਦਰਪਮਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

6. ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਿਾਰਪਕੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦ ੇਕੇਂਦਰ 
ਪਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਓ। ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਪਨਕਲਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਲੰਘਦ ੇਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ। ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਣ 
ਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਓ।

45° 
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ਿਹਾੜੀ ਤ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਹਾੜੀ ਤ ੇਿਾਰਕ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬ੍ੇਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਪਰੜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਿਾਰਕ ਕਰ:ੋ
• ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਡ੍ਾਇਵ ੇ'ਤ:ੇ ਿਹੀਏ 

ਮੋੜ ੋਤਾਾਂ ਪਕ ਜੇਕਰ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਫੇਲ੍ ਹ ੋ
ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਕਾਰ ਪਰੜ ੍ਕ ੇਸੜਕ ਤ ੇਨਾ 
ਚਲੀ ਜਾਵ।ੇ

• ਹੇਠਾਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੁੰਹ ਕਰਕ:ੇ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੀਏ ਕਰਬ 
ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੋੜ।ੋ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ ਨੂੰ  ਲਗਾਓ।

• ਉਿੱਰ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੁੰਹ ਕਰਕ:ੇ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੀਏ ਕਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ੋਅਤ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਕੁੱਝ ਇੰਚ 
ਪਿੱਛ ੇਪਰੜ੍ਣ ਪਦਓ। ਿਹੀਆ ਹਲਕਾ ਪਜਹਾ ਕਰਬ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਰਪਕੰਗ 
ਬ੍ੇਕ ਨੂੰ  ਲਗਾਓ।

• ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਾਈ ਜਾਾਂ ਉਤਰਾਈ ਵੱਲ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਬ ਨਾ ਹੋਵ:ੇ ਿਹੀਏ ਨੂੰ  ਇੰਜ ਮੋੜ ੋ
ਪਕ ਜੇ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਫੇਲ੍ ਹ ੋਜਾਣ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਪਰੜ ੍ਕ ੇਸੜਕ ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਜਾਵ।ੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਲਗਾ ਕ ੇਰੱਖੋ ਅਤ ੇਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਗਅਰ ਪਵੱਚ ਜਾਾਂ "ਿਾਰਕ" ਸਪਥਤੀ 
ਪਵੱਚ ਛੱਡ।ੋ

ੂ
ੂ ੂ

ੂ

ਡਾਉਨਹਿੱਲ: ਪਿ ੀਏ ਨੰ ਕਰਬ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ
ਅੱਪਹਿੱਲ: ਪਿ ੀਏ ਨੰ ਕਰਬ ਤੋਂ ਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ
ਕਰਬ ਨਿ ੀਂ: ਪਿ ੀਏ ਨੰ ਸੜਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ

ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਬ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ ਿਾਰਕ ਕਰਨਾ
ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਬ ਲਈ ਖਾਸ ਿਾਰਪਕੰਗ ਪਨਯਮ ਹਨ।
• ਪਚੱਟਾ: ਪਸਰਫ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁੱਕ ੋਪਜਸ 

ਪਵੱਚ ਯਾਤਰੀ ਚੜ੍ਾਏ ਜਾਾਂ ਉਤਾਰ ੇਜਾਣਾ।
• ਹਰਾ: ਸੀਪਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ੀ ਕਰ।ੋ 

ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਤ ੇਿੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹ ੋਸਕਦੀ 
ਹ ੈਜਾਾਂ ਕਰਬ ਤ ੇਿੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਿੀਲਾ: ਯਾਤਰੀ ਅਤ ੇਮਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
ਉਤਾਰਨਾ। ਿੋਸਟ ਕੀਤ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਿਾਰਕ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ

• ਲਾਲ: ਰੁੱਕਣਾ, ਖੜ੍ ੇਹੋਣਾ, ਜਾਾਂ ਿਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਸਾਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤ ੇਲਾਲ ਜੋਨ 
ਪਵੱਚ ਬੱਸਾਾਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।



43

• ਨੀਲਾ: ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਅਯੋਗ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਪਲਜਾਉਣ 
ਲਈ ਿਾਰਪਕੰਗ। 

 — ਇੱਥੇ ਿਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅਯੋਗ 
ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਲਈ ਿਲੇਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਿਲੇਟ ਿ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 
ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀ ਦ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਿਲੇਕਾਰਡ 
ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਦ ੇਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਧਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ 
ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਿਰਾਧ ਹ ੈਪਜਸਦਾ $1,000 
ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਉਟਂੀ ਜੇਲ੍ ਪਵੱਚ 6 
ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

 — ਿਲੇਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟਾਾਂ ਵਾਲੇ 
ਅਿਾਹਜ ਲੋਕ ਪਕਸੇ ਿਾਰਪਕੰਗ ਜੋਨ ਪਵਚ 
ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਿਾਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਬਨਾਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ 
ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਕੀਤ।ੇ

 — ਅਿੰਗ ਿਾਰਪਕੰਗ ਿਲੇਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਪਸੱਖਣ ਲਈ, 
dmv.ca.gov/disabled-person-parking ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ 1-800-777-0133ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਪਤਰਛੀਆ ਾਂ ਲਕੀਰਾਾਂ(ਆਡੀਆ-ਾਂ ਟੇਡੀਆ ਾਂ
ਲਾਈਨਾ) ਵਾਲ ਿਟ ਕੀਤ ਹਏ ਖੇਤਰ 
ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ।

ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਿਾਰਪਕੰਗ
ਇੱਥੇ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਕਦ ੇਖੜ੍ੀ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਛੱਡ:ੋ
• ਪਜੱਥੇ “ਿਾਰਪਕੰਗ ਨਹੀਂ” ਸੰਕੇਤ ਲਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
• ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜਾਾਂ ਪਨਸ਼ਾਨ-ਰਪਹਤ ਕਰਾਸਵੈਕ 'ਤ।ੇ
• ਸਾਈਡਵਾਕ ਉਤੱ,ੇ ਜੋ ਅੰਪਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ  ਰੋਕ ੇਜਾਾਂ ਡ੍ ਾਇਵ-ਵ ੇਦ ੇ

ਸਾਹਮਣੇ।
• ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਾਈਡਵਾਕ ਰੈਂਿ ਦ ੇ3 ਫੁੱਟ ਦਰਪਮਆਨ।
• ਕਰਬ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਜਾਾਂ ਉਤੱ ੇਜੋ ਸਾਈਡਵਾਕ ਤੱਕ ਵੀਹਲਚੇਅਰ ਿਹੁੰਚ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੋਵ।ੇ 
• ਅਯੋਗ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਰਪਕੰਗ ਥਾਾਂ ਪਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀ 

ਿਲੇਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟਾਾਂ ਿ੍ਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ
• ਪਨਰਧਾਰਤ ਅਯੋਗ ਿਾਰਪਕੰਗ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਾਸਹੈਚਡ (ਪਤਰਛੀਆਾਂ ਰੇਖਾਵਾਾਂ) 

ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ। 
• ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਪਵੱਚ ਜੋ ਜੀਰ-ੋਪਨਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਰਪਕੰਗ ਜਾਾਂ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ 

ਪਨਰਧਾਰਤ ਹੋਵ,ੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰ-ੋਪਨਕਾਸੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹ।ੇ
• ਸੁਰੰਗ ਪਵੱਚ ਜਾਾਂ ਿੁੱਲ ਦ ੇਉਤੱ,ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਗਆ ਨਾ ਪਦੱਤੀ ਹੋਵ।ੇ
• ਅੱਗ ਹਾਈਡ੍ੈਂਟ ਜਾਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡ੍ਾਇਵ-ਵ ੇਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਦ ੇਦਰਪਮਆਨ।
• ਸੁਰੱਪਖਆ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਕਰਬ ਪਵੱਚਕਾਰ।
• “ਡਬਲ ਿਾਰਕ" (ਸੜਕ ਤ ੇਗੱਡੀ ਖੜ੍ੀ ਕਰਨਾ ਪਕਉਪਂਕ ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਿਾਰਪਕੰਗ 

ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਹਨ)। 
• ਗਲੀ ਦ ੇਗਲਤ ਿਾਸੇ ਜਾਾਂ ਫ੍ੀਵੇਅ 'ਤ,ੇ ਪਸਵਾਏ:

ਾਂ ੇ ੇਂ ੇ ੋ

ਿਹਾੜੀ ਤ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਹਾੜੀ ਤ ੇਿਾਰਕ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬ੍ੇਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਪਰੜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਿਾਰਕ ਕਰ:ੋ
• ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਡ੍ਾਇਵ ੇ'ਤ:ੇ ਿਹੀਏ 

ਮੋੜ ੋਤਾਾਂ ਪਕ ਜੇਕਰ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਫੇਲ੍ ਹ ੋ
ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਕਾਰ ਪਰੜ ੍ਕ ੇਸੜਕ ਤ ੇਨਾ 
ਚਲੀ ਜਾਵ।ੇ

• ਹੇਠਾਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੁੰਹ ਕਰਕ:ੇ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੀਏ ਕਰਬ 
ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੋੜ।ੋ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ ਨੂੰ  ਲਗਾਓ।

• ਉਿੱਰ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਮੁੰਹ ਕਰਕ:ੇ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹੀਏ ਕਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ੋਅਤ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਕੁੱਝ ਇੰਚ 
ਪਿੱਛ ੇਪਰੜ੍ਣ ਪਦਓ। ਿਹੀਆ ਹਲਕਾ ਪਜਹਾ ਕਰਬ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਰਪਕੰਗ 
ਬ੍ੇਕ ਨੂੰ  ਲਗਾਓ।

• ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਾਈ ਜਾਾਂ ਉਤਰਾਈ ਵੱਲ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਬ ਨਾ ਹੋਵ:ੇ ਿਹੀਏ ਨੂੰ  ਇੰਜ ਮੋੜ ੋ
ਪਕ ਜੇ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਫੇਲ੍ ਹ ੋਜਾਣ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਪਰੜ ੍ਕ ੇਸੜਕ ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਜਾਵ।ੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਲਗਾ ਕ ੇਰੱਖੋ ਅਤ ੇਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਗਅਰ ਪਵੱਚ ਜਾਾਂ "ਿਾਰਕ" ਸਪਥਤੀ 
ਪਵੱਚ ਛੱਡ।ੋ

ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਬ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ ਿਾਰਕ ਕਰਨਾ
ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਬ ਲਈ ਖਾਸ ਿਾਰਪਕੰਗ ਪਨਯਮ ਹਨ।
• ਪਚੱਟਾ: ਪਸਰਫ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁੱਕ ੋਪਜਸ 

ਪਵੱਚ ਯਾਤਰੀ ਚੜ੍ਾਏ ਜਾਾਂ ਉਤਾਰ ੇਜਾਣਾ।
• ਹਰਾ: ਸੀਪਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ੀ ਕਰ।ੋ 

ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਤ ੇਿੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹ ੋਸਕਦੀ 
ਹ ੈਜਾਾਂ ਕਰਬ ਤ ੇਿੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਿੀਲਾ: ਯਾਤਰੀ ਅਤ ੇਮਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
ਉਤਾਰਨਾ। ਿੋਸਟ ਕੀਤ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਿਾਰਕ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ

• ਲਾਲ: ਰੁੱਕਣਾ, ਖੜ੍ ੇਹੋਣਾ, ਜਾਾਂ ਿਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਸਾਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤ ੇਲਾਲ ਜੋਨ 
ਪਵੱਚ ਬੱਸਾਾਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਡਾਉਨਹਿੱਲ: ਪਿ ੀਏ ਨੰੂ ਕਰਬ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ
ਅੱਪਹਿੱਲ: ਪਿ ੀਏ ਨੰੂ ਕਰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ
ਕਰਬ ਨਿ ੀਂ: ਪਿ ੀਏ ਨੰੂ ਸੜਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੱਲ ਮੋੜ।ੋ
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 — ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ।
 — ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਫਸਰ ਜਾਾਂ ਯੰਤਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ।ੇ
 — ਪਜੱਥੇ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਇਜਾਜਤ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਫ੍ੀਵ ੇਉਤੱ ੇਰੁੱਕਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਿੱਕ ੇਰਾਹ ਤੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਟਾ ਕ ੇਿਾਰਕ ਕਰ ੋ
ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂੀ ਦਰਵਾਜੇ ਲਾਕ ਕਰਕ ੇਗੱਡੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹ।ੋ ਦੂਜੇ 
ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਥਾਾਂ ਛੱਡ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਾਹਨ ਹਰੇਕ ਪਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਵਾਹਨ 
ਜੋ 4 ਘੰਪਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਰੀਵ ੇਉਤੱ ੇਰੁਪਕਆ, ਿਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਾਂ ਖੜ੍ਾ ਕਰਕ ੇਛੱਪਡਆ 
ਹੋਵ ੇਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਵਾਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਪਜੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ 
ਗਲੀ ਤ ੇਿਾਰਪਕੰਗ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਜਰਵ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

G66-21B (CA)
ਗ੍ੀਨ ਡਰਾਇਪਵੰਗ
ਗ੍ੀਨ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਘੱਟ ਪਨਕਾਸ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਣ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ੀਨ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ
• ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਆਦਤਾਾਂ: ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਜ ਅਤ ੇਹੌਲੀ ਕਰ।ੋ ਸਪਥਰ ਔਸਤ ਰਫਤਾਰ ਤ ੇ

ਡਰਾਇਵ ਕਰ।ੋ
• ਰੱਖ-ਰਖਾਓ: ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਚ ਰੱਖੋ। ਪਨਯਮਤ ਰੂਿ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇ

ਟਾਇਰ ਪਵੱਚ ਹਵਾ ਭਰ,ੋ ਤੇਲ ਬਦਲੋ, ਅਤ ੇਪਫਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ
• ਭਾਰ: ਆਿਣੀ ਵਾਹਨ ਦ ੇਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਾਓ। ਟਰੰਕ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਕਰ।ੋ ਛੱਤ ਤੋਂ 

ਸਮਾਨ ਰੈਕ ਹਟਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਪਬਜਲੀ ਜਾਾਂ ਹਾਈਡ੍ੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਰ-ੋਪਨਕਾਸੀ ਵਾਹਨ ਬਾਰ ੇਵੀ ਸੋਚ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਪਨਕਾਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਿਲੱਗ-ਇਨ ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਕਾਰਾਾਂ: ਘਰ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਚਾਰਪਜੰਗ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਤ ੇਰਾਤ ੋਰਾਤ ਚਾਰਜ ਕਰ।ੋ
• ਹਾਈਡ੍ੋਜਨ ਪਫਊਲ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਕਾਰਾਾਂ: ਜਨਤਕ ਹਾਈਡ੍ੋਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਤ ੇ

ਪਰਪਫਊਲ ਕਰ।ੋ
ਇਸ ਪਕਸਮ ਦ ੇਵਾਹਨ ਟੇਲਿਾਈਿ ਪਨਕਾਸ ਿੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਜਾਾਂ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਣ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, FuelEconomy.gov ਤ ੇਜਾਓ।
ਗ੍ੀਨ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਨੂੰ  ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਪਲਟੀ ਦ ੇਦਫਤਰ (Transportation 
and Air Quality) ਅਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਪਖਆ ਏਜੰਸੀ (U.S. Environmental 
Protection Agency) ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹ।ੈ



45

ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਰੋਕਦਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੋ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਧਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਵੇਖਦ ੇਹ ੋਆਿਣਾ ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਪਸਗਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ 
ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ CARPOOL/HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਹੋਵ।ੋ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ 
ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਿੂਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਪਵੱਚ ਰੋਕ।ੋ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ੋਅਤ ੇਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਦਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ 
ਪਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
ਆਿਣਾ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਅਪਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਖੜਕੀਆਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਕਰ।ੋ
ਅਪਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣ ੇਹੱਥਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਹੱਥ ਸਾਫ ਪਦੱਖ ਪਵਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਟਾਾਂ 
ਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਲਾਗ ੂਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅਪਧਕਾਰ 
ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਧਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈਂ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹ ਕਪਹੰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਅਪਧਕਾਰੀ ਕਪਹੰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਉਹ ਪਫਰ 
ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਪਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਪਹੱਸੇ ਜਾਾਂ ਿੂਰ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ,ੈ ਿਰ 
ਅਪਧਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਪਧਕਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਪਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਪਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਕਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦ,ੇ 
ਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਪਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪਵਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਿਾਉਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੇ ਉਹ 
ਪਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਰੋਕ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤ ੇਵਾਹਨ 
ਰਪਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਦੁਆਰਾ ਰੋਪਕਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਾਂ ਅਪਧਕਾਰੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੀਪਮਤ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਅਪਧਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਜਾਾਂ ਿਪਹਚਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਯਾਤਰੀ ਉਸ 
ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਪਫਰ ਵੀ 
ਆਿਣੀ ਿਪਹਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਿਣੀ ਿਪਹਚਾਣ ਦੱਸਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਅਪਜਹਾ ਕਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਟ੍ੈ ਪਫਕ 
ਰੋਕ ਨੂੰ  ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮਾਾਂ ਪਵੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤ ੇਜੇ ਕੋਈ 
ਅਪਧਕਾਰੀ ਿਪਹਚਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਧਕਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮਾਾਂ ਪਵਚ ਦਖਲ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਰੋਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਪਧਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਡਰਾਈਵਰ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਦ ੇਬਾਹਰ ਜਾਾਂ ਅੰਦਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਜਾਾਂ ਅੰਦਰ ਰਪਹਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ, ਪਸਰਫ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ 
ਸਪਥਤੀ ਬਾਰ ੇਿੱੁਛ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਰਾਜ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਅਪਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  
ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰ ੇਿੱੁਛਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰ ੇਿੱੁਛਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਿਪਹਲੀ ਸੋਧ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ ਤ ੇਿੁਪਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਅਤ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਅਪਧਕਾਰ ਦੀ ਰੱਪਖਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਲਾਗ ੂਰੋਕ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਪਧਕਾਰੀ 
ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਰਤੱਵ ਪਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਪਰਕਾਰਪਡੰਗ 
ਪਡਵਾਈਸ ਨੂੰ  ਅਪਧਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਿੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਪਵੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦ ੇਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਯੰਤਰ ਨੂੰ  ਜਬਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਕਾਰਪਡੰਗ ਨੂੰ  ਪਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਾਂ ਪਡਵਾਈਸ ਨੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਪਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸੈਲੂਲਰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ  "ਅਨਲੌਕ" ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਾਸਵਰਡ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਪਵੱਚ–ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ 
ਿੈਰੋਲ ਤ ੇਹ–ੋਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਪਜਹੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਪਵੱਚ ਆਪਗਆ ਦੇਣੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅੰਤ 
ਪਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਕੁਝ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਅਪਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਸਰੀਰਕ ਪਵਰੋਧ ਜਾਾਂ ਅਪਧਕਾਰੀ ਪਵਰੁੱਧ ਪਹੰਸਾ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ 
ਅਪਧਕਾਰੀ ਅਪਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਅਪਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਸਟਾਿ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨੂੰ  ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਜੇ ਸਪਥਤੀ 
ਸਰੀਰਕ ਪਵਰੋਧ ਜਾਾਂ ਪਹੰਸਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤ ੇਅਪਧਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਖਤਰ ੇਪਵਚ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਕੋਲ ਪਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪਵਰੁੱਧ ਪਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨ 
ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਅਫਸਰ ਪਨਯੁਕਤ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਅਸਲ ਜਾਾਂ ਕਪਥੱਤ ਜਾਤੀ, ਪਲੰਗ, ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, 
ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਪਲੰਗ ਿਛਾਣ ਜਾਾਂ ਿ੍ਗਟਾਵ,ੇ ਪਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਮਾਨਪਸਕ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ 
ਅਿੰਗਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਥਤੀ ਜਾਾਂ ਨਾਗਪਰਕਤਾ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਪਵਤਕਰ ੇਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਯੂਨਾਈਪਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਸੰਪਵਧਾਨਾਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤ ੇਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਰ ਅਪਧਕਾਰ 
ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਪਜਹੜੀ ਅਪਧਕਾਰੀ ਨੂੰ  
ਲਾਉਦਂੀ ਹ,ੈ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਦੀਆਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਲਈ ਸੰਿਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਲੰਕ 
ਇਸ ਤ ੇਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: post.ca.gov/le-agencies. 
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ਧਾਰਾ 10.  ਸੜਕ ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤ ੇਪਨਯਮ
ਟ੍ੈਪਫਕ ਕੰਟਰੋਲ
ਟ੍ੈਪਫਕ ਪਸਗਨਲ
ਿੱਕੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ 
ਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ"STOP"। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਤ ੇ
ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
• ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ "NO TURN ON RED" ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦ।ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮੁੜਨ ਤੋਂ 

ਿਪਹਲਾਾਂ ਲਾਈਟ ਤ ੇਰੁਕਦ ੇਹ।ੋ
• ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਆਸ ਿਾਸ ਦ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ 

(ਉਡੀਕ ਕਰੋ) ਪਜਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ ੈ(ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜਤ)। (“ਰਾਹ ਦ ੇਹੱਕ ਦ ੇਪਨਯਮ: ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੌਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ) 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਣ ਤ ੇਹੀ ਮੁੜ।ੋ

ਲਾਲ ਤੀਰ
ਲਾਲ ਤੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ"STOP"। ਰੁੱਕ ੇਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਹਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ 
ਲਾਈਟ ਜਾਾਂ ਹਰਾ ਤੀਰ ਪਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦਾ। ਲਾਲ ਤੀਰ ਤ ੇਨਾ ਮੁੜ।ੋ

ਚਮਕਦੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ
ਚਮਕਦੀ ਲਾਲ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ"STOP"। ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨ, ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਾਂ 
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਤਾ ਹ ੈਪਕ ਪਕਸ ਕੋਲ 
ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ ੈ(ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ)। (“ਰਾਹ ਦ ੇਹੱਕ ਦ ੇਪਨਯਮ: 
ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੌਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ)।

ਿੱਕੀ ਿੀਲੀ ਲਾਈਟ
ਿੀਲੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈ"CAUTION"। ਲਾਈਟ ਲਾਲ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀਲੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਵੇਖੋ, ਰੁੱਕ ੋ(ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹੋ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ 
ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਾਰ ਕਰ।ੋ

ਿੀਲਾ ਤੀਰ
ਿੀਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਪਕ ਮੁੜਣ ਦਾ "protected" ਸਮਾਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 
ਸੰਕੇਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦ ੇ
ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਚੌਰਾਹ ੇਪਵਚ ਹ,ੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇਮੋੜ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰ।ੋ 
ਅਗਲੇ ਪਸਗਨਲ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ। ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ
• ਹਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ।
• ਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ।
• ਲਾਲ ਤੀਰ।
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ਚਮਕਦੀ ਿੀਲੀ
ਚਮਕਦੀ ਿੀਲੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ "PROCEED WITH CAUTION" 
ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹ।ੈ ਹੌਲੀ ਹੋਵ।ੋ ਚੌਰਾਹ ੇਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ।ੋ 
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ (ਉਡੀਕ ਕਰੋ)। 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚਮਕਦੀ ਿੀਲੀ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਲਈ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਚਮਕਦਾ ਿੀਲਾ ਤੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਣਾ ਦੂਜੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
ਚੁਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਦਂ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਤ ੇਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ (ਉਡੀਕ 
ਕਰੋ), ਅਤ ੇਪਫਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਿੱਕੀ ਹਰੀ ਲਾਈਟ
ਹਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ"GO"। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਫਰ ਵੀ ਚੁਰਾਹ ੇ
ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ੋਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੰਨੀ ਥਾਾਂ ਹੋਵ ੇਪਕ ਪਕਸੇ ਵੀ 
ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ੇਪਬਨਾਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਮੋੜ ਿੂਰਾ ਕਰ ਸਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦ ੇਲਾਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਚੌਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਰੋਕਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਟਕਟ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਹਰਾ ਤੀਰ
ਹਰ ੇਤੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ"GO"। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਪਜਸ ਵੱਲ ਤੀਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਹਰਾ ਤੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਮੋੜ 
ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ ਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ 
ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ੇਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ (ਉਡੀਕ 
ਕਰੋ) ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਹ।ੈ 

ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ (ਬਲੈਕਆਉਟ)
ਰੁਕ ੋਪਜਵੇਂ ਚੁਰਾਹ ੇਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ "STOP" ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਪਫਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
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ਰਾਹਗੀਰ ਸੰਕੇਤ
“Walk” ਜਾਾਂ “ਚੱਲਦਾ ਪਵਅਕਤੀ” 
ਗਲੀ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ
“Don't walk” ਜਾਾਂ “ਚੁੱ ਪਕਆ ਹੱਥ” 
ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
"Don't Walk" ਚਮਕ ਪਰਹਾ ਜਾਾਂ ਚਮਕ ਪਰਹਾ।
ਗਲੀ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ।ੋ ਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਬਦਲਣ 
ਵਾਲੀ ਹ।ੈ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਚਾਹ ੇ“Don't 
walk” ਲਾਈਟ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ
ਨੰਬਰ
ਨੰਬਰ ਪਗਣ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਹਨ ਪਕ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੰਨੇ ਸਪਕੰਟ ਬਚੇ ਹਨ 
ਤਾਾਂ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਤੇਜ ਚਲ ਸਕਣ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰਤ ਿਵ।ੇ 
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਦ ੇਿੜਾਅ (ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ) 
ਇਹ ਪਕ੍ਸਕ੍ਾਸ ਅਤ ੇਪਤਰਛ ੇਕ੍ਾਸਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਪਕਸੇ ਵੀ 
ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੰਦ ੇਹਨ। ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਿੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਚੁਰਾਹ ੇ
ਤ ੇਸਾਰ ੇਵਾਹਨ ਰੋਕ ਪਦੱਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 
ਆਵਾਜਾਾਂ
ਬੀਪਿੰਗ, ਚਪਹਕਣਾ, ਜਾਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਾਂ ਅੰਨ੍ੇ ਜਾਾਂ 
ਪਦ੍ਸ਼ਟੀਹੀਣ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਦਾ ਿੁਸ਼ ਬਟਨ
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਤੁਰ” ਦ ੇਪਸਗਨਲ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਰਾਹਗੀਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪਸਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰ।ੋ

ਸੰ ਲਾਲ ਰੁਕ ੋਸੰਕੇਤ
ਲਾਲ ਰੁਕ ੋਸੰਕੇਤ 
ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਤ ੇਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰੁਕ।ੋ 
ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਸੜਕ ਤ ੇਿੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਪਚੱਟੀ ਲਾਈਨ ਹ।ੈ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ 
ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਜਾਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਰੁੱਕ।ੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਸਾਰੀ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ
ਲਾਲ ਵਾਚ YIELD ਲਾ ਸੰਕੇਤ
ਹੌਲੀ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, 
ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਲਈ ਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ ੋ(ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ)।
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੍ ਰੈ

ਰੈ
ਰੈ

੍ਹ

ੱ
ਰੈ ਰੈ

ਰੈ ਰੈ
ਰੈ

੍ਹ

ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿਯੰਤਰਕ ਸੰਕੇਤ

ਯੂ-ਮੋੜ ਿਹੀਂ। ਖੱਬਾ ਮੋੜ ਿਹੀਂ ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਿਹੀਂ
ਚਿੱਟੇ ਚਿਯੰਤਰਕ ਸੰਕੇਤ

NO
PARKING

ANY
TIME

ONE
WAY

ਅੱਗੇ ਦੋ-ਰਾਹੀ 
ਟ੍ਰੈਚਿਕ

ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਪਾਰਚਕੰਗ ਿਹੀਂ

ਮੁਸ਼ਚਕਲ ਟਚਿਕ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਇੱਕ ਤਰਿਾ ਚਸਰਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਪਾਰਚਕੰਗ

ਮੁੜਣਾ ਿਹੀਂ ਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬਾ 
ਮੋੜ ਵਾਿਣਾ

ਲੰਘੋ ਿਾ ਇੱਕ ਤਰਿਾ ਚਸਰਿ ਖੱਬਾ ਮੋੜ

DO NOTDO NOT
BLOCKBLOCK

INTERSECITONINTERSECITON

3

ਖੱਬਾ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਿ ਬਲਾਕ ਿਾ ਕਰੋ 
ਇੰਟਰਸਕਸ਼ਿ

ਹੌਲੀ ਆਵਾਜਾਈ 
ਸੱਜੇ ਰਹੋ

ਸੱਜੇ ਰਹੋ 3 ਟਰਕ

ਹਾਈਵੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਿੰਿ

ਟਰਰੈਚਿਕ ਚਵਿੋਂ  
ਖੱਬੇ ਚਮਲੋ

ਅੱਗੇ ਸੜਕ 
ਬੰਦ ਹd

ਅੱਗੇ ਸੜਕ  
ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਹ

ਅੱਗੇ ਿਲਗਮਰੈਿ ਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਕੰਮ 
ਅੱਗੇ ਹ

ਗਾਈਡ ਚਿੰਿ

ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਕੀਇੰਗ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ 1 ਮੀਲ
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ਖਤਰਿਾਕ ਲਡ ਪਲਕਾਰਡ ਹੌਲੀ ਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿ

ਿੇਤਾਵਿੀ ਸੰਕੇਤ

ਚਗੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਹਿ 
ਚਤਲਕਣ ਵਾਲਾ

ਟ੍ਰੈਚਿਕ ਚਮਲ  
ਚਰਹਾ ਹ

ਵੰਚਡਆ  
ਹਾਈਵੇਅ

ਦੋ ਰਾਹੀ  
ਟ੍ਰੈਚਿਕ

ਲੇਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹ ਵੰਚਡਆ ਹਾਈਵੇਅ  
ਸਮਾਪਤ

ਅੱਗੇ ਟਚਿਕ  
ਚਸਗਿਲ ਹ

ਪਦਲ ਯਾਤਰੀਆ 
ਦੀ ਕ੍ਾਚਸੰਗ

ਜੁੜੀ ਲਿ ਿੌਂਕ ਅੱਗੇ ਰੁਕੋ ਅੱਗੇ ਵਾਿ

ਚਦਸ਼ਾ ਚਿਰਦੇਸ਼ਕ 
ਤੀਰ

ਮੋੜ “ਟੀ”  
ਇੰਟਰਸਕਸ਼ਿ

ਟੇਢੀ ਸੜਕ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
dot.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ

ੋ ੇHazardous Load Placards

ੇ
ਰੈ

ਰੈ ੍ ਰੈ
ਰੈ

ਰੈ ਂ

ੇ ੋ

ਰੈ



ਨੋਟ



ਨੋਟ
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ਲਾਲ ਅਤ ੇਪਚੱਟਾ ਪਨਯੰਤਰਕ ਸੰਕੇਤ
ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਾਂ ਪਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, DO NOT 
ENTER (ਦਾਪਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ) ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਉਸ ਸੜਕ ਜਾਾਂ ਰੈਂਿ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਨਾ 
ਹੋਵ ੋਪਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਲੱਪਗਆ ਹੋਵ ੇ(ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਫ੍ੀਵ ੇਆਫ਼ ਰੈਂਿ 'ਤ)ੇ। 

DO NOT

ENTER

WRONG WAY (ਗਲਤ ਰਾਹ ਸੰਕੇਤ) 
ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਪਖਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਇਹ DO NOT ENTER (ਦਾਪਖਲ ਨਾ 
ਹੋਵੋ) ਪਨਸ਼ਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕੇਤ 
ਵੇਖੋ, ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਪਲਆਓ ਅਤ ੇਰੁੱਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਵਾਿਸ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਮੁੜ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹ ੋਜੇ ਸੜਕ ਦ ੇ
ਪਰਫਲੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਪਵਚ ਲਾਲ ਚਮਕਦ ੇਹਨ।

WRONG
WAY

ਇਸ ਪਵੱਚੋਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚੱਕਰ 
ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ "NO" ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਚੱਕਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਪਦਖਾਉਦਂੀ ਹ ੈਪਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਾਲ ਪਦਖਾਇਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿੀਲੀ ਅਤ ੇਕਾਲੀ ਚੱਕਰਨੂਮਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਐਕਸ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ

R R
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਮਾਰਗ ਕ੍ਾਪਸੰਗ ਕੋਲ ਿਹੁੰਚ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਵੇਖੋ, ਸੁਣ,ੋ ਹੌਲੀ ਹ ੋਜਾਓ, 
ਅਤ ੇਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋਵ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕਸੇ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਪਦਓ।
ਕਈ ਰੇਲਰੋਡ ਕ੍ਾਪਸੰਗ ਉਤੱ ੇਨੀਲਾ ਅਤ ੇਸਫੇਦ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਇਹ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਜੇਕਰ ਉਥੱੇ ਟਰੈਕ ਦ ੇਨੇੜ ੇਜਾਾਂ ਉਤੱ ੇਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟ੍ੈਕ ਤ ੇਅਟਕ ਗਈ ਹ,ੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

5-ਿੱਖੀ ਸੰਕੇਤ
ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਨੇੜ ੇਹ।ੋ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਅਤ ੇਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵਚ ਬੱਪਚਆਾਂ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ

ਹੀਰਾ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ 
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਾਂ ਅਤ ੇਖ਼ਤਪਰਆਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੰਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੀਰ ੇਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।

ਪਚੱਟਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਪਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦ ੇਹਨ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਪਚੰਨ੍ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਪਲਆਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ, ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਾਂ, 
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਸਵਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਪਬਠਾਉਣ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਹਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਆਕਾਰ ਜਾਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ
ਬਗੈਰ ਸਾਰ ੇਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰ।ੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
dot.ca.gov ਤ ੇਜਾਓ।



55

ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਨਯਮ: ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੌਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਨਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਪਜੱਥੇ 
ਵਾਹਨ, ਰਾਹਗੀਰ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਪਮਲਦ ੇਹਨ ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੋਣ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਪਜਹੜਾ ਪਵਅਕਤੀ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਉਸ ਕੋਲ “ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ” ਹ।ੈ ਹੋਰ 
ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਪਜਸ 
ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਕਦ ੇਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਕ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੰਘਣ-ਦਾ-
ਅਪਧਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਿਣਾ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਛੱਡ ੋਜਦੋਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਚੁਰਾਹੇ
ਚੁਰਾਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਇਕ ਸੜਕ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਪਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਹੌਲੀ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇਚੌਰਾਹ ੇਤ ੇ
ਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਚੁਰਾਪਹਆਾਂ ਤ ੇਹੇਠਾਾਂ ਕੁੱਝ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਨਯਮ ਹਨ:
• “ਰੁਕੋ” ਜਾਾਂ “ਵਾਚੋ” ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਬਨਾਾਂ: ਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਰਾਹਗੀਰ ਜੋ ਿਪਹਲਾਾਂ 

ਚੁਰਾਹ ੇਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਜੇ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ 
ਚੁਰਾਹ ੇਤ ੇਉਸੇ ਵਕਤ ਿਹੁੰਚਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁੰਚੇ, ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ 
ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਦਓ।

• “ਰੁਕੋ” ਜਾਾਂ “ਵਾਚੋ” ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ “ਟੀ” ਚੁਰਾਹਾ: ਪਸੱਧੀ ਸੜਕ (ਪਸੱਧਾ ਜਾਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਪਦਆਾਂ) ਉਤੱ ੇਵਾਹਨਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ, ਅਤ ੇਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-
ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ 

• ਸਾਰ ੇਕੋਪਨਆਾਂ ਤ ੇ"STOP" ਸੰਕੇਤ: ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁਕ।ੋ ਪਫਰ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਨਣਮਾਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

• ਖੱਬੇ ਮੁੜਣਾ: ਪਕਸੇ ਵੀ ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਦਓ ਜੋ ਪਕ ਖਤਰਨਾਕ 
ਿੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਹੋਵ।ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਾਂ ਅਤ ੇਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ

• ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ: ਗਲੀ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਦ ੇਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ 
ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹਨ। 

• ਹਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ: ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ 
• ਵੰਡ ੇਹਾਈਵ ੇਜਾਾਂ ਕਈ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵ:ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ 

ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਦਾਪਖਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵ।ੇ
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ: ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵਾਚੋ।



56

ਚੌਂਕ
ਚੌਂਕ ਪਵਚ, ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟਾਿੂ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਚੌਂਕਾਾਂ ਪਵੱਚ 
ਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ। 
ਚੌਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਵੇਂ ਕਰੀਏ:
1. ਪਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁੰਚਦ ੇਹ ੋਹੋਲੀ ਹੋਵ।ੋ
2. ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵਾਚੋ।
3. ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਲੇਨ ਪਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
4. ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਾਂ ਪਦਆਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ੇਜਦੋਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਪਮਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲੀ 

ਥਾਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵ।ੇ
5. ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਨਾ ਰੋਕ ੋਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ।
6. ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਵੇਲੇ ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ।
7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਨਕਾਸੀ ਖੁੰਝਾ ਜਾਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਚੱਲਦ ੇਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤਕ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਸ ਆਿਣੀ 

ਪਨਕਾਸੀ ਤ ੇਨਾ ਆ ਜਾਓ।
ਜੇ ਚੌਂਕ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਲੇਨਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਿਣੀ ਮੰਪਜਲ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਆਿਣੀ ਦਾਪਖਲ ਜਾਾਂ 
ਪਨਕਾਸੀ ਲੇਨ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਹੇਠਾਾਂ ਪਦੱਤ ੇਪਚੱਤਰ ਪਵੱਚ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।ੈ ਕਰਨਾ:
• ਚੁਰਾਹ ੇਤ ੇਸੱਜੇ ਮੁੜ ੋ(ਿੀਲੀ ਕਾਰ): ਆਿਣ ੇਸੱਜ-ੇਹੱਥ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਚੁਣ ੋਅਤ ੇਸੱਜ-ੇਹੱਥ 

ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੋ।
• ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚੋਂ ਪਸੱਧਾ ਜਾਓ (ਲਾਲ ਕਾਰ): ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਨ ਚੁਣੋ। ਉਸ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓ 

ਪਜਸ ਪਵੱਚੋਂ ਦਾਪਖਲ ਹੋਏ ਸੀ।
• ਉਸ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇਚਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹ ੈ(ਨੀਲੀ ਕਾਰ)।

ਚੌਂਕ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ

ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਪਸੱਧਾ। ਖੱਬਾ ਮੋੜ
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ਰਾਹਗੀਰ
ਇਹ ਸਾਰ ੇਰਾਹਗੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ:
• ਿੈਦਲ ਪਵਅਕਤੀ।
• ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 

ਹ।ੈ ਇਸ ਪਵੱਚ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟ, ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ, ਆਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਤਿਹੀਆ, ਚਾਰ ਿਹੀਆ ਵਾਲੀ 

ਗੱਡੀ ਜਾਾਂ ਵ੍ੀਲ ਚੇਅਰ ਵਰਤ ਪਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ
ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦ ੇ
ਕਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਕ੍ਾਸਵਕ ਸਮੇਤ ਜਾਾਂ ਪਬਨਾਾਂ ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ,ੋ ਆਿਣੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ 
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਾਂ:
• ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਤ ੇਰੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਨਕਲੋ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  

ਗਲੀ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰਦ ੇਨਾ ਵੇਖ ਸਕ।ੋ
• ਡ੍ਾਇਵ-ਵ ੇਜਾਾਂ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਸਾਈਡਵਾਕ) ਤ ੇਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਿਾਰ ਕਰਪਦਆਾਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ।
• ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਵੱਚ ਨਾ ਰੋਕ।ੋ ਇਹ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਖਤਰ ੇਪਵੱਚ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
• ਜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਅੱਖਾਾਂ ਪਮਲਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਤਆਰ ਹ।ੈ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ।
• ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰ ੇਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ
• ਇਨ੍ਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਗਲੀ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਸਮਾਾਂ ਪਦਓ: 

 — ਬਜੁਰਗ। 
 — ਅਿਾਹਜ ਲੋਕ।
 — ਛੋਟ ੇਬੱ ਪਚਆਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰ।

ਕ੍ਾਸਵਾਕ
ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਰਾਹਗੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਪਖਆ ਸੜਕ ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਸਕੂਲ ਕ੍ਾਪਸੰਗ ਪਵੱਚ ਿੀਲੀਆਾਂ ਕਰਾਸਵੌਕ 
ਲਾਈਨਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰ ੇਕ੍ਾਸਵਾਕ ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ 
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਪਬਨਾਾਂ ਪਨਸ਼ਾਨ ਦ ੇਕ੍ਾਸਵਾਕਾਾਂ ਤ ੇਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਕਰਾਸਵੈਕ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰ।ੋ 
ਕੁਝ ਕਰਾਸਵਾਕਾਾਂ ਪਵਚ ਫਲੈਪਸ਼ੰਗ ਲਾਈਟਾਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਨਾ, 
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਅਤ ੇਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ 
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ਨੇਤਰਹੀਣ ਰਾਹਗੀਰ
ਗਾਈਡ ਕੁੱਪਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਚੱਟੀ ਸੋਟੀ (ਲਾਲ ਪਕਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਪਬਨ੍ਾਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ
ਨੇਤਰਹੀਣ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਿੈਦਲ ਆਾਂਪਸ਼ਕ ਜਾਾਂ 
ਿੂਰਨ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਾਂ ਵਾਿਸ ਆ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ ਇਹ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਬ੍ਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਪਕਉਪਂਕ ਨੇਤਰਹੀਣ 
ਰਾਹਗੀਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਵਾਜ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕਰੀਬ ਹ।ੈ 
• ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰ ੇਕਰਾਸਵਾਕ ਤ ੇਰੁਕ ੋਪਜੱਥੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਡੀਕ ਰਹ ੇਹੋਣ।
• ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਨਾ ਰੁੱਕ।ੋ ਇਹ ਅੰਨੇ੍ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  ਕਰਾਸਵਾਕ ਦ ੇਬਾਹਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ 

ਪਵੱਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
• ਨੇਤਰਹੀਣ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  ਜੁਬਾਨੀ ਪਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨਾ ਪਦਓ। ਉਹ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਾਂ 

ਸੁਣ ਰਹ ੇਹੋਣਗੇ।
• ਿਪਹਲਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖੇ ਪਬਨ੍ਾਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾ ਮੁੜ।ੋ
• ਨੇਤਰਹੀਣ ਪਵਅਕਤੀ ਤ ੇਹਾਰਨ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਪਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਤੱ ੇਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ
• ਪਕਸੇ ਫੁੱਟਿਾਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ।ੋ
• ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪਵਅਕਤੀ ਆਿਣਾ ਕੈਨ ਪਵਚ ਪਖੱਚਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਚੌਰਾਹ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰ ੇਦਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਿਹਾੜੀ ਸੜਕਾਾਂ
ਜੇ ਦ ੋਗੱਡੀਆਾਂ ਇਕ ਖੜ੍ੀ, ਤੰਗ ਸੜਕ ਤ ੇਪਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਿੱਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਰਾਹ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਉਤਰਾਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ 
ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਿਹਾੜੀ ਤ ੇਪਿੱਛ ੇਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਨਯੰਤ੍ਣ ਪਜਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਹੇਠਾਾਂ ਮੁੰਹ ਵਾਲੇ 
ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਪਿੱਛ ੇਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦ ਤੱਕ ਪਕ ਉਿਰ ਜਾਾਂਦਾ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ
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ਸੜਕ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨਾ
ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ, ਸੜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ 

ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ
ਵੱਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਪਕਵੇਂ ਚਲਣਾ ਹ ੈਸਮਝ।ੋ ਵੱਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ: 
• ਟ੍ੈਕਟਰ ਟਰੇਲਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਗ੍ਾਪਫਕ ਦੇਖੋ)
• ਬੱਸਾਾਂ।
• ਟਰਾਲੀ ਅਤ ੇਸਟਰੀਟ ਕਾਰਾਾਂ
• ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਾਹਨ (RV)
• ਹਲਕੀ-ਰੇਲ ਵਾਹਨ 

ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂ("No Zone") 
ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਪਕ ਟਰੱਕ 
ਡ੍ਾਇਵਰ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਪਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵੇਖ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ ਉਹ ਪਜਆਦਾ ਉਚੱਾ ਬੈਠਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇ
ਇਕ ਵਧੀਆ ਪਦ੍ਸ਼ ਅਤ ੇਵੱਡ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਿਰ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਪਜਸ ਨੂੰ  
"No Zones" ਵੀ ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 
ਦ ੇਪਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਲੋਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਾਂ ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇਾ 
ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ।ੇ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਪਵੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤਰ ਟਰੱਕ 
ਡਰਾਇਵਰ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਹਨ।

ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਣੀ
ਵੱਡ ੇਟਰੱਕਾਾਂ ਅਤ ੇਵੱਡ ੇਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ, 
ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਪਜਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ 55 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟ ੇਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ 
ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਚੱਲ ਰਹ ੇ
ਵੱਡ ੇਟਰੱਕ ਨੂੰ  ਰੁੱਕਣ ਲਈ 800 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਪਕਸੇ ਵੱਡ ੇਟਰੱਕ ਦ ੇਅੱਗੇ ਆ ਕ ੇ
ਅਚਾਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਘਟਾਓ ਜਾਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕ ਪਦਓ। ਤੁਹਾਡ ੇਪਵੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।

ਟਰਕੈਟਰ-ਟਰਲੇਰ
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ਮੁੜਨਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮੁੜਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਪਿਛਲੇ ਿਹੀਏ ਅਗਲੇ ਿਹੀਇਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ 
ਅਿਣਾਉਦਂ ੇਹਨ। ਵਾਹਨ ਪਜੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਰਸਤ ੇਪਵੱਚ ਓਨਾ ਪਜਆਦਾ ਅੰਤਰ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਪਕ ਵੱਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਲਈ 
ਪਜਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੱਡ ੇਟਰੱਕ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਅੱਗੇ ਪਨਕਲਣ 
ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਉਸਦ ੇਮੁੜਣ ਦ ੇਪਸਗਨਲਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਇਹ ਖੱਬੇ ਮੁੜ 
ਪਰਹਾ ਹ ੈਿਰ ਅਸਲ ਪਵੱਚ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਘੁੰਮ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ

ਸੰਚਾਲਨ
ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਟਰੱਕ ਮੁਸਾਪਫਰ ਵਾਹਨ ਪਜੰਨੇ ਚਲਾਉਣ ਪਵੱਚ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਹੋਣ, ਟਰੱਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਜੀ ਟ੍ੈ ਪਫ਼ਕ ਲੇਨ ਪਵਚ ਜਾਾਂ ਪਜੰਨਾ ਪਜਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕ ੇ
ਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਕਨਾਰ ੇਦ ੇਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਾਰ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਟ੍ੈ ਪਫ਼ਕ ਲੇਨਾਾਂ 
ਵਾਲੇ ਵੰਡ ੇਹਾਈਵ ੇ'ਤ,ੇ ਇਹ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਦ ੇਪਬਲਕੁੱਲ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਦੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।
ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਟਰੱਕਾਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ, ਅਪਜਹਾ ਨਾ ਕਰ:ੋ
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਮੁੜਣ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਪਸੱਧਾ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ। ਵੱਡ ੇ

ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੱਕ ਦ ੇਸਾਮ੍ਣ ੇਇੱਕ ਤੰਗ ਜਗ੍ਾ ਪਵੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹ।ੈ 
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹ ੇਹੋਵੋਗੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ। 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਿਾਪਸਓ ਂਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਤੋਂਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ। ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੱਕ ਦ ੇਅੱਗੇ ਲੰਘਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ 
ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਪਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਪਰਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

• ਬਹੁਤ ਨਜਦੀਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ  ਟੇਲਗੇਪਟੰਗ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਜਗ੍ਾ ਪਦਓ ਪਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  
ਪਦੰਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦ ੇਿਾਸੇ ਦ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲਗੇਟ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  
ਘਟਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ

• ਸਾਹਮਪਣਓ ਂਆਉਦਂ ੇਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈਕਟਰ-ਟ੍ੇਲਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਅਤ ੇਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ  ਘੱਟ 
ਸਮਝਣਾ। ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ੇਲਰ ਅਕਸਰ ਇਸਦ ੇਆਕਾਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੌਲੀ 
ਚਲਦਾ ਿ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਬਹੁਤੀਆੰ ਟਰੱਕਾਾਂ ਪਜਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਵੱਡ ੇਵਾਹਨ ਸ਼ਾਪਮਲ ਚੁਰਾਹ ੇਤ ੇ
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ੇਮਾਮਪਲਆਾਂ ਪਵੱਚ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਸੀ ਪਕ 
ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੱਕ ਪਕੰਨਾ ਨੇੜ ੇਸੀ ਜਾਾਂ ਪਕੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਸੀ।
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ਬੱਸਾਾਂ, ਸਟ੍ੀਟਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰਾਲੀਆਾਂ 
ਬੱਸਾਾਂ, ਸਟ੍ੀਟ ਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰਾਲੀਆਾਂ ਪਵਚ 
ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਪਖਆ ਜੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਪਖਆ ਜੋਨ 
ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਗ੍ਾ ਖਾਲੀ ਥਾਾਂ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਉਭਾਰ ੇਬਟਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਰਕਰਾਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੱਸ, ਸਟ੍ੀਟਕਾਰ ਜਾਾਂ ਟਰਾਲੀ ਤ ੇ
ਪਬਨਾਾਂ ਸੁਰੱਪਖਆ ਜੋਨ ਦ ੇਸਵਾਰ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ ਜਾਾਂ 
ਬਾਹਰ ਪਨਕਲ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਾਹਨ ਦ ੇਨਜਦੀਕੀ 
ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਾਂ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਰੁਕ।ੋ 
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਿਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪਫਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਸਟ੍ੀਟਕਾਰ ਜਾਾਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪਕਸੇ 
ਅਪਜਹ ੇਚੁਰਾਹ ੇਤ ੇਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਫਸਰ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲਾਈਟ 
ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਹਲਕ-ੇਰੇਲ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਸਟ੍ੀਟਕਾਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲ ਰਹ ੇਹੋਣ 
ਜਾਾਂ ਖੜ ੇਹੋਣ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਪਕ:
• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਤ ੇਹੋਵ।ੋ
• ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਟ੍ੈਕ ਇੰਨੇ ਨੇੜ ੇਹੋਣ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪਨਰਦੇਪਸ਼ਤ ਕਰ।ੇ

ਸਰਪਖਆ ਖੇਤਰਾ ਨ ਪਚਟੀਆ ਪਬਦ ਰਖਾਵਾ 
ਰਾਹੀਂ ਪਵਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹ।

ਹਲਕੀ-ਰੇਲ ਵਾਹਨ 
ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਾਂ 'ਤ,ੇ ਹਲਕ ੇਰੇਲ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਦੂਸਰ ੇ
ਵਾਹਨਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਅਪਧਕਾਰ ਅਤ ੇਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਹਨ।
ਹਲਕ-ੇਰੇਲ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੜਕ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਸੁਚੇਤ ਰਹ ੋਪਕ ਉਹ ਪਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਇਮਾਰਤਾਾਂ, ਦਰਖਤਾਾਂ ਆਪਦ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ  
ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਕਦ ੇਵੀ ਆ ਰਹ ੇਲਾਈਟ ਰੇਲ ਵਾਹਨ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣ ੇਨਾ ਮੁੜ।ੋ

• ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਦੂਰੀ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਨਾਲ ਸੜਕ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

• ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈਕਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰ ਮੁੜ ੋਆਉਦਂ ੇਲਾਈਟ-ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਦੇਖੋ। 
ਆਿਣਾ ਮੋੜ ਤਾਾਂ ਹੀ ਿੂਰਾ ਕਰ ੋਜੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਦੇਵ ੇਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ੁ ੱ ਾਂ ੂੰ ੱ ਾਂ ੰ ੂ ੇ ਾਂ
ੈ

ਲਾਈਟ ਰਲ ਵਾਹਨਾ ਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੜ।ੇ ਾਂ ੇ ੁ ੋ
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ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ ਜਦ 
ਤਕ ਪਕ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦੇਵ ੇਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਸਮਾਨ ਅਪਧਕਾਰ 
ਅਤ ੇਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਨੂੰ  ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦੇਖਣ ਪਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਿਣ ੇਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ:
• ਪਦਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਣ ੇਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ।
• ਚਮਕੀਲੇ-ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਵੈਸਟ, ਅਤ ੇਹੈਲਮਟ ਿਾਉਣਾ।
• ਹੈਲਮੇਟਾਾਂ ਅਤ ੇਕੱਿਪੜਆਾਂ ਤ ੇਪਲਸ਼ਕਦਾ ਿਦਾਰਥ ਲਗਾਉਣਾ।
• ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਪਸਗਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
• ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਬ੍ੇਕ ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕਾਉਣੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਸਕਣ।
• ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰਨਾ।
• ਲੇਨ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਪਵਚਾਲੇ ਨਾ ਲਟਕਣਾ।
ਸੜਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨ ਬਦਲਦ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ 

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤ ੇਆਿਣ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਤ।ੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਕਾਰ 
ਪਵੱਚ ਛੋਟ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਦੇਖਣਾ ਪਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦ ੇਹ ੈਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ 
ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਪਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹ ੋਜਾਣ।

• ਪਿੱਛਾ ਕਰਦ ੇਚਾਰ-ਸਪਕੰਟਾਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 
ਪਵੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਬਚਾਉਣ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਏ ਜਾਾਂ 
ਪਡੱਗ ਿਵ।ੇ

• ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ  ਿੂਰੀ ਲੇਨ ਪਦਓ। ਲੇਨ ਨੂੰ  ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਨਾਲ 
ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ,ੈ ਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

• ਕਦ ੇਵੀ ਉਸੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ੋਪਜਸ ਪਵੱਚ 
ਤੁਸੀਂ ਹ।ੋ

• ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਣੀ 
ਲੇਨ ਦ ੇਇਕ ਿਾਸੇ ਜਾਓ।

• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵੱਲ ਆਿਣਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰ।ੋ

• ਮੁੜਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਿਤਾ 
ਲਗਾਓ।
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ਸੜਕ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗਤੀ ਜਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਟੋਏ
• ਬੱਜਰੀ
• ਪਗੱਲੀ ਜਾਾਂ ਪਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹ
• ਿੈਵਮੈਂਟ ਜੋੜ
• ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਪਸੰਗ
• ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਫੁੱਟਿਾਥ
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਰਪਹ ਕ ੇਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੱਟਾਾਂ ਅਤ ੇਮੌਤਾਾਂ ਨੂੰ  
ਘਟਾਉਣ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, chp.ca.gov ਜਾਾਂ  
1-877-RIDE-411 ਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਪਲਸਟ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤ ੇਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ
ਪਕਸੇ ਵੀ ਿੁਪਲਸ ਵਾਹਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ 
ਇੰਜਨ, ਐਂਬੂਲੈਂ ਸ ਜਾਾਂ ਸਾਇਰਨ ਅਤ ੇ
ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਵਰਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਰਾਹ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਪਦਓ। 
ਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਓ ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕ,ੋ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਨਾ 
ਜਾਵੇ(ਜਾਣ)।
ਇਹ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਹ।ੋ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਰੁੱਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ 
ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਵੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੋ। ਪਜਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਚਲਾਓ ਅਤ ੇਰੁਕ।ੋ
ਐਮਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਗਲੀ ਦ ੇਗਲਤ ਿਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦ ੇਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਡ ਸਿੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਪਧਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦ ੇਪਦੱਤ ੇਪਕਸੇ 
ਵੀ ਪਨਰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ, ਜਾਾਂ ਪਸਗਨਲ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰ।ੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ੋਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਚੰਨ੍ਾਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ।
ਸਾਇਰਨ ਜਾਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕਾਉਦਂ ੇਹੋਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਇੰਜਨ, ਿੁਪਲਸ ਵਾਹਨ, ਐਂਬੁਲੈਂ ਸ, ਜਾਾਂ 
ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇ300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤ ੇਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ, ਟੱਕਰ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦ ੇ
ਸਥਾਨ ਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ, ਐਂਬੂਲੈਂ ਸ ਚਾਲਕਾਾਂ, 
ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਰਾਹ ਪਵੱਚ ਆ ਰਹ ੇਹ।ੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆ ਨ ਵਾਚ।ਾਂ ੂੰ ੋ
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ਹੌਲੀ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ।
ਵੱਡ ੇਟਰੱਕ, ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਕੁਝ ਕਾਰਾਾਂ ਲੰਬੀ ਜਾਾਂ 
ਖੜ੍ੀਆਾਂ ਿਹਾੜੀਆਾਂ ਤ ੇਰਫਤਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇਜ ਹੋਣ 
ਪਵੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਾਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁੱਝ ਗੱਡੀਆਾਂ 
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ੈਕਟਰ, 
ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਖੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡ,ੇ ਅਤ ੇਸੜਕ 
ਮੁਰੰਮਤ ਗੱਡੀਆਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ25 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟ ੇਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਚਲਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਨਾਰੰਗੀ/ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤੱਕੋਣ ਬਪਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ  ਪਵਵਸਥ 
ਕਰ।ੋ
ਹੋਰ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦ ੇਹੌਲੀ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਾਾਂ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਚੱਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਵੀਹਲਪਚਅਰ
• ਸਕੂਟਰ
• ਗੁਆਾਂਢ ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਵਾਹਨ (Neighborhood electric vehicles, NEVs)
• ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ
ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ  ਪਵਵਸਪਥਤ ਕਰ।ੋ ਕਈ 
ਵਾਰ ਅਪਜਹ ੇਮੌਕ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦ-ੋਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ 
ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਪਜਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਿੰਜ 
ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਵਾਹਨ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਬਣਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਲਾਗੇ 
ਦ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਜਸ 
ਨੂੰ  ਟਰਨਆਉਟ ਦ ੇਰੂਿ ਪਵੱਚ ਅਪਧਕਾਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਪਜੱਥੇ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਟਰਨਆਉਟ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋਵ।ੇ

ਧੀਮੀ-ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ।

ਗੁਆਾਂਢ ਇਲੈਕਪਟ੍ਕ ਵਾਹਨ (Neighborhood Electric Vehicles, NEV) 
ਅਤ ੇਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨ (Low-speed Vehicles, LSV)
ਸੜਕ ਤ ੇਹੌਲੀ-ਚਲਦੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ' ਤ ੇਨਜਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਪਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦ ੇਹ:ੋ
• NEV USE ONLY
• NEV ROUTE

NEV ਅਤ ੇLSV ਅਪਧਕਤਮ 25 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟ ੇਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  
ਉਹ ਸੜਕਾਾਂ ਤੋਂ ਰੋਪਕਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਰਫਤਾਰ ਸੀਮਾ 35 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹ।ੈ
ਰਪਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇNEV ਅਤ ੇLSV ਦ ੇਮਾਲਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵੱਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਕਨੂੰ ਨਾਾਂ ਦਾ 
ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਯੋਗ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
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ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਖੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਘੋੜ-ੇਦੁਆਰਾ ਪਖੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਲੋਕ ਅਤ ੇਘੋੜ ੇਜਾਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 
ਕਰਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਘੋਪੜਆਾਂ ਨੂੰ  
ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਿਸ਼ੂਆਾਂ ਦ ੇਪਵੱਚ ਭਾਜੜ ਿਾਉਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਿਰਾਧ ਹ।ੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ 
ਜਾਾਂ ਰੁੱਕ,ੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ 

ਸਾਈਕਲ
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦ ੇਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਅਪਧਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ:
• ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਫਰੀਵ ੇਦ ੇਖਾਸ ਭਾਗਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਪਵਕਲਪਿਕ ਰੂਟ 

ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਈਕਪਲੰਗ ਨੂੰ  ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਰੋਪਕਆ ਨਹੀਂ ਪਗਆ ਹ।ੈ
• ਖਤਪਰਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਮੁੜ।ੋ ਇਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਰਕ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂ ਚਲਦ ੇਵਾਹਨ, 

ਸਾਈਕਲ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਾਂ ਕੂੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।
• ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਦ ੇਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਦ ੇਨੇੜ ੇਜਾਾਂ ਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ।ੋ

ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ:
• ਟ੍ੈਪਫਕ ਦ ੇਸਾਰ ੇਪਸਗਨਲਾਾਂ ਅਤ ੇਟ੍ੈਪਫਕ 

ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਹੀ ਚੱਲੋ।
• ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਾਂ ਮੁੜਣ ਵੇਲੇ ਪਸਗਨਲ ਪਦਓ।
• ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਚੋ।
• ਹੈਲਮੇਟ ਿਾਓ (ਜ ੇ18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਹੋਵ)ੇ।
• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਤੇਜ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਲੰਘਣ ਪਦਓ।
• ਪਦਖਾਈ ਪਦੰਦ ੇਰਹ ੋ(ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਿਾਰਕ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਪਵੱਚਕਾਰ ਕਦ ੇਨਾ 
ਚਲੋ)।

• ਪਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਸੜਕ ਦ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਾਂ 
ਪਕਨਾਰ ੇਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ।

• ਸਾਈਡਵਾਕ ਤ ੇਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ੋ(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ 
ਪਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ)।

• ਖੱਬੇ ਜਾਾਂ ਸੱਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੁੜ ੋਪਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਾਕੀ 
ਡਰਾਇਵਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਮੁੜਣ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤ ੇ
ਪਸੱਧੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਪਸੱਧੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨ ਜਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ 
ਵਰਤ।ੋ 

ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾ ਲਈ ਮੜਾ ਦੀਆ 
ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ।

ਾਂ ੋ ਾਂ ਾਂ

ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾ ਲਈ ਖਾਸ ਲਨਾ ਵਾਲ 
ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ।

ਾਂ ੇ ਾਂ ੇ
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• ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਾਈਕਲ ਤ ੇਬ੍ੇਕ ਲਓ। ਬ੍ੇਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੁੱਕ,ੇ ਿੱਧਰ,ੇ ਸਾਫ ਰਸਤ ੇਤ ੇ
ਇਕ ਿਹੀਆ ਸਪਕੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਰਾਤ ਨੂੰ  ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਹਨੇਰ ੇਕਿੜ ੇਿਪਹਨਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠ ਪਦੱਤ ੇਉਿਕਰਨ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ:
• ਪਚੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣ ੇਲੈਂ ਿ ਜੋ ਪਕ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਰ ਆਉਦਂਾ ਹੋਵ।ੇ
• ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਲਾਲ ਪਰਫਲੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਿੱਕੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ, ਜਾਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ 

ਲਾਈਟ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਟ-ਇਨ ਪਰਫਲੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ 500 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 
ਪਦਸਦਾ ਹੋਵ।ੇ

• ਹਰੇਕ ਿੈਡਲ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਜੁੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਪਗੱਪਟਆਾਂ ਤ ੇਪਚੱਟਾ ਜਾਾਂ 
ਿੀਲਾ ਪਰਫਲੈਕਟਰ। ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਜਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

• ਅਗਲੇ ਿਹੀਏ ਤ ੇਪਚੱਟਾ ਜਾਾਂ ਿੀਲਾ ਪਰਫਲੈਕਟਰ, ਪਿੱਛਲੇ ਿਹੀਏ ਤ ੇਪਚੱਟਾ ਜਾਾਂ ਲਾਲ 
ਪਰਫਲੈਕਟਰ, ਜਾਾਂ ਪਰਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ। 

ਯਾਤਰਾ ਲੇਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਵਹਾਅ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕ,ੇ 
ਸੜਕ ਦੀ ਸੱਜੀ ਿਟਰੀ ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ:
• ਉਸੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ।
• ਚੌਰਾਹ ੇ'ਤ,ੇ ਇੱਕ ਪਨੱਜੀ ਸੜਕ ਤ,ੇ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਾਇਵ- ਵ ੇਪਵੱਚ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਮੁੜਣ ਲਈ 

ਪਤਆਰ ਹੋਣਾ।
• ਖਤਰ ੇਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਹਗੀਰ, ਜਾਨਵਰ, ਸਤਹ ਦ ੇ

ਜੋਖਮ)।
• ਜਦੋਂ ਲੇਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੇਨ ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਵਾਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹ।ੈ
• ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਕੋਲ ਿਹੁੰਚ ਰਹ ੇਹ।ੋ
• ਸੜਕ ਦ ੋਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ, ਸਾਈਕਲ 

ਸਵਾਰ ਖੱਬੀ ਕਰਬ ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਪਕਨਾਰ ੇਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਦੂਰੀ ਅਧੀਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਹੋਵ,ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ  ਅਪਜਹ ੇਸਥਾਨ ਪਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਜਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਲੰਘ 
ਸਕਣ।
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ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ 
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਲੇਨ ਪਵਚ ਹ,ੈ 
ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ  ਦੂਸਰੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਬਦਲਣਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ, ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਅਤ ੇਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੰਘੋ, ਪਫਰ ਆਿਣੀ ਅਸਲ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਵਾਿਸ ਜਾਓ। ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਜਗ੍ਾ ਛੱਡ।ੋ

ਸਹੀ ਗਲਤ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੇਨਾਾਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦ ੇਪਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੌਲੀ ਹ ੋਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਨ 
ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦ।ੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ  ਖਤਰ ੇਪਵਚ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
• ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਪਦਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਖੜ੍ੀਆਾਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਦ ੇ

ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਪਜਆਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ
• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਪਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕਰਬ ਵੱਲ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਜਾਓ।
• ਜਦੋਂ ਮੁੜਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹ ੋਰਹ ੇਹੋਵ ੋਤਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਰਲ ਜਾਓ।
• ਮੋੜ ਮੁੜਨ ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਹੋਵ।ੋ
• ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਤ ੇਨਜਰ ਮਾਰ।ੋ 

ਉਹ ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਤ ੇਲੁਕ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।
• ਦ-ੋਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦ ੇਕੋਲ ਿਹੁੰਚਣ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ 

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ।
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ਸੜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਅਤ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਥੱੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੌਲੀ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਉਿਕਰਨ ਅਤ ੇਅੱਗੇ ਲੇਨ ਬੰਦ ਹੋਵ।ੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ, ਕੰਮ ਦ ੇਖੇਤਰ 
ਪਵਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
• ਹੌਲੀ ਹੋਵ।ੋ
• ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦਓ।
• ਜਲਦੀ ਪਮਲੋ।
• ਅਚਾਨਕ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ।ੋ
• ਆਖਰੀ ਪਮੰਟ ਤ ੇਲੇਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ।
• ਪਧਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਓ।
ਕੋਨ, ਡ੍ਮ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬੈਪਰਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੰਮ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਨਰਦੇਪਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਿਣੀ 
ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਹਾਈਵ ੇਯੰਤਰ ਲਈ ਹੋਲੀ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਕੋਨਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਡ੍ਮਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕੀਤ ੇਪਬਨ੍ਾਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੋਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ।ੇ 
ਸਾਈਕਲਾਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜੇ ਲੇਨਾਾਂ ਤੰਗ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮੋਢ ੇਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ  
ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ।ੋ ਕੰਮ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਅਤ ੇਘਟਾਈ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਾਂ 
ਤ ੇਪਧਆਨ ਪਦਓ। ਸੜਕ ਦ ੇਕੰਮ ਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੁੱਕ ੋਜਾਾਂ ਹੌਲੀ ਨਾ ਹ ੋਜਾਓ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 
(ਫਲੈਗਰਸ) ਰਾਹੀਂ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਪਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤ ੇਡਬਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋਨ
ਕੰਮ ਜੋਨ ਪਵੱਚ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਾਂ ਕਾਰਨ $1,000 ਤਕ ਜਾਾਂ ਪਜਆਦਾ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨੇ ਹ ੋ
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਾਈਵ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  $2,000 ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਕੁਝ ਸੜਕਾਾਂ ਨੂੰ  “ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਪਖਆ- ਡਬਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋਨ” ਵਜੋਂ ਚੁਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਧ ਸੱਟਾਾਂ ਅਤ ੇਮੌਤਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਜੋਨਾਾਂ ਪਵਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਹਾਈਵ ੇਦ ੇਪਨਰਮਾਣ ਜਾਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵਚ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣ ੇਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ।
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ਦੂਰ ਹਟ ੋਅਤ ੇਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤ ੇਸੜਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਜੋ ਚਮਕਦੀਆਾਂ ਐਂਬਰ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਲਾਈਟਾਾਂ ਿ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।
• ਆਵਾਜਾਈ ਪਵਭਾਗ ਰੋਪਕਆ (ਕੈਲਟਰਾਾਂ) ਵਾਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਪਸ਼ੰਗ ਜਾਾਂ ਐਂਬਰ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਿ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਿਹੁੰਚਦ ੇਹ,ੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਲੇਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ 
ਜਾਣ (ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੈ) ਜਾਾਂ ਹੌਲੀ ਹ ੋਜਾਵ।ੇ 

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ
ਟਰੱਕ ਉਤੱ ੇਹੀਰ-ੇਆਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਹੀਰ ੇਦਾ ਅਰਥ 
ਹ ੈਪਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ
(ਗੈਸ, ਪਵਸਫੋਟਕ, ਆਪਦ)। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਵਾਲੇ 
ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਰੇਲਮਾਰਗ ਟਰੈਕ ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਪਹਲਾਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

Hazardous Load Placards

ਖਤਰਨਾਕ ਲਡ ਿਲਸਕਾਰਡਾ ਦੀਆ 
ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ।

ਗਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਘੱਟ ਗਤੀਆਾਂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ "Basic Speed Law" ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦ ੇ
ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਜਹੀਆਾਂ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਪਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ 
ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਦ-ੋਲੇਨ ਅਣਵੰਡ ੇਹਾਈਵ ੇਉਤੱ ੇਅਤ ੇਟ੍ੇਲਰ ਪਖੱਚ ਰਹ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ 
ਅਪਧਕਤਮ ਸੀਮਾ 55 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ।ੈ

ਵਧੇਰਾ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ
ਜਦੋਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਜਆਦਾ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇ
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਧਾਰਨ ਅਤ ੇਵਾਜਬ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਿ੍ਵਾਹ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ 
ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਕ ੇਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਵਾਲਾ ਪਦੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੇਜ 
ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਹੋਵ ੇ
ਅਤ ੇਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਧਾਰਾ 9: ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇ
ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ” ਪਵਚ “ਲੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ” ਵੇਖੋ। 

ੋ ੇ ਾਂ ਾਂ
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ਟੌਇੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੱਭ ਤੋਂ-ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਲੇਨ ਪਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ੇ
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
• ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟ੍ੇਲਰ ਪਖੱਚਦ ੇਹ।ੋ
• ਬੱਸ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ
• ਪਤੰਨ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਧੁਪਰਆਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਚਾਰ ਜਾਾਂ ਵਧ ਲੇਨਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸੜਕ ਦ ੇਕੰਢ ੇਵਾਲੀਆਾਂ 2 ਲੇਨਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਇੱਕ ਪਵੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਰਾਹਗੀਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੰਘ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੰਘ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਹੌਲੀ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇ
ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਿਾਰ ਕਰ।ੋ

ਬੱਪਚਆਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਿਾਸ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇ500 ਤੋਂ 1000 ਫੁੱਟ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਜੱਦ ਪਕ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ 
ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇਿਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਤਾਾਂ ਗਤੀ 
ਸੀਮਾ 25 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ ੈ(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਿੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ)। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ 
ਜੋਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ 
ਘੰਟਾ ਤਕ ਘੱਟ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਸਕੂਲਾਾਂ ਦ ੇਨੇੜ,ੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ:
• ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
• ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡ। ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਪਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਲਜਾਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਦ ੇ
ਪਕਨਾਰ ੇਤ ੇਇੱਕ ਿਾਸੇ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਹ ੋਜਾਣ ਪਦਓ।

• ਰੁੱਕੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸਕੂਲ ਬਸਾਾਂ ਅਤ ੇਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਬੱਚੇ। 
 — ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਾਂ ਬੱ ਪਚਆਾਂ ਨੂੰ  ਬਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਵੇਲੇ ਿੀਲੀ 

ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕਾਉਦਂੀਆਾਂ ਹਨ। ਿੀਲੀਆਾਂ ਚਮਕਦੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰੁੱਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। 

 — ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੀਆਾਂ ਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ (ਬੱਸ ਦ ੇਅਗਲੇ ਅਤ ੇਪਿਛਲੇ 
ਿਾਸੇ ਉਤੱਲੇ ਪਹੱਸੇ ਪਵੱਚ ਲਗੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਜਗਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ 
ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੁੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਜੱਦ ਤਕ ਪਕ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇ
ਨਾਲ ਸੜਕ ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤ ੇਲਾਲ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕਣੀਆਾਂ 
ਬੰਦ ਨਾ ਹ ੋਜਾਣ। 

ਸਾਰ ਵਾਹਨਾ ਦਾ ਸਕਲ ਬੱਸਾ ਲਈ ਰਕਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ੇ ਾਂ ੂ ਾਂ ੁ
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 — ਕਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੁੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਜੱਦ ਤਕ ਪਕ ਲਾਲ 
ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਪਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
$1,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ 1 ਸਾਲ 
ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 

 — ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੰਡ ੇਹੋਏ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵ ੇ(ਹਰ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਦ ੋ
ਜਾਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਾਂ) ਤ ੇਦੂਜੇ ਿਾਸੇ ਖੜੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਅਪਦ੍ਸ਼ ਚੁਰਾਹੇ
ਇੱਕ ਚੁਰਾਹਾ ਅਪਦ੍ਸ਼ ਮੰਪਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜ:ੇ
• ਪਕਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤ ੇਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
• ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹ ੇਦ ੇ100 ਫੁੱਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 

ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ।ੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਦ੍ਸ਼ ਪਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹ,ੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕ।ੋ 
ਅਪਦ੍ਸ਼ ਚੁਰਾਪਹਆਾਂ ਤ ੇਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ।ੈ

ਗਪਲਆਰਾ
ਗਪਲਆਰਾ ਅਪਜਹੀ ਸੜਕ ਹ ੈਜੋ 25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ 
ਿ੍ੋਿਰਟੀਆਾਂ ਦ ੇਪਿਛਲੇ ਜਾਾਂ ਿਾਸੇ ਦ ੇਿ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਗਪਲਆਰ ੇਪਵੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ।ੈ

ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨਾਾਂ ਦ ੇਨਜਦੀਕ
ਰਫਤਾਰ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਾਪਸੰਗ ਦ ੇ100 ਫੁੱਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹ ੋ
ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਿਟਰੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ 
ਕ੍ਾਪਸੰਗ ਨੂੰ  ਗੇਟ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਸਗਨਲ ਜਾਾਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 15 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਤੇਜ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਰੇਲਵ ੇਫਾਟਕ ਜਾਾਂ ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਾਪਸੰਗਾਾਂ 'ਤ:ੇ
• ਦੋਵਾਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਕ੍ਾਪਸੰਗਾਾਂ ਪਵੱਚ ਮਲਟੀਿਲ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਰੁਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਸਰਫ ਅਪਧਕਾਪਰਤ ਕ੍ਾਪਸੰਗਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਰ 
ਕਰ ੋਅਤ ੇਪਸਰਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ।ੇ

• ਪਕਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤ,ੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਦਂੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰ।ੋ ਜੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰੁੱਕਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਉਡੀਕ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟ੍ੇਕ ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕ।ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ 
ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ

• ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨ ਤ ੇਕਦ ੇਨਾ ਰੁੱਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨ ਤ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਾਂ 
ਮੌਤ ਦ ੇਖਤਰ ੇਪਵੱਚ ਹ।ੋ

• ਉਨ੍ਾਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਰੁੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਪਵੱਚ ਬੱਸਾਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਾਂ, ਅਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ 
ਪਲਜਾਉਦਂ ੇਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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• ਜਦੋਂ ਕਰਾਪਸੰਗ ਉਿਕਰਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵ ੇਪਕ 
ਇਕ ਟ੍ੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਅਤ ੇ50 ਫੁੱਟ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਰੁਕ।ੋ

• ਰੁਕ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਆਉਦਂ ੇਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਜਾਾਂ ਆਉਦਂੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟੀ, ਹਾਰਨ ਜਾਾਂ 
ਘੰਟੀ ਸੁਣੋ।

• ਬੰਦ ਹੁੰਦ ੇਫਾਟਕ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬੰਦ ਫਾਟਕ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਜਾਓ।
• ਚਮਕਦੀਆਾਂ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਾਂ ਹਨ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਤ ੇਉਡੀਕ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਰੇਲ ਟ੍ੈਕਾਾਂ ਉਿਰੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਜਾਓ ਜੱਦ ਤਕ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਾਂ 
ਚਮਕਣੀਆਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹ ੋਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਹੀ ਪਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵ ੇ
ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਉਦਂੀ ਨਹੀਂ ਪਵਖ ਰਹ,ੇ ਤਾਾਂ ਪਲਖੇ ਹੋਏ ਰੇਲਰੋਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਫਤ 
ਟੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ 9-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਆਿਣੀ ਸਪਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵ ੇਸਮੇਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ

ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਕਰਾਪਸੰਗਸ
ਰੇਲਵ ੇਿਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਪਨਯਮ ਲਾਗ ੂਹਨ। ਹਲਕ ੇਰੇਲ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਮਾਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚਲਦ ੇਹਨ।

ਬੱਸਾਾਂ, ਸਟ੍ੀਟਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰਾਲੀਆਾਂ
ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ, ਸਟ੍ੀਟਕਾਰ ਜਾਾਂ ਟਰਾਲੀ ਰੁਕੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇਲੰਘਣਾ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ,ੈ 10 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਸ ਭਾਗ ਪਵੱਚ “ਸੜਕ ਨੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ” ਪਵੱਚ ਬੱਸਾਾਂ, ਸਟ੍ੀਟ ਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਜਲੇ੍
ਜੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪਲਪਖਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਹ।ੈ

ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦ ੇਨੇੜੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਸੜਕ ਤ ੇਜਾਾਂ ਆਸ-ੇ
ਿਾਸੇ ਸੰਭਾਪਵਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦ ੇਨੇੜ ੇਜਾਨਵਰ 
ਜਾਾਂ ਿਸ਼ ੂਦੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਹੌਲੀ ਹੋਵ ੋਜਾਾਂ ਰੁਕ ੋਅਤ ੇਜਦੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਅੱਗੇ 
ਵਧੋ। ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਜਾ ਰਹ ੇਪਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਪਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੁੜ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
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ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਸੜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ
• ਪਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  $100 ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
• ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਸੁੱਟਣਾ ਜਾਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ $1,000 ਤਕ ਦਾ 

ਜੁਰਮਾਨਾ, 6 ਮਹੀਪਨਆਾਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।
• ਡਰਾਇਵ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਜਾਾਂ ਿੜ੍ਣੀ। 
• ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਹੈਡਸੈਟ ਜਾਾਂ ਇਅਰਿਲੱਗ ਲਗਾਉਣਾ।
• ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸਵਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾਾਂ ਪਜਆਦਾ ਲੱਦਣਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕ,ੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕ,ੋ ਜਾਾਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਿਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕ।ੋ
 — ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਸਮਾਨ ਪਜਵੇਂ ਪਿੱਕਅਿ ਟਰੱਕਾਾਂ 
ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਿੌੜੀਆਾਂ, ਬਾਲਟੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪਢੱਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਸੜਕ ਤ ੇਪਡੱਗ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਚਾਲਕਾਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ 
ਹਨ।

• ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਉਤੱ ੇਕੋਈ ਅਪਜਹੀ ਚੀਜ ਰੱਖਣਾ ਪਜਹੜੀ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਦ ੇ
ਫੈਂਡਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੀ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਦ ੇਫੈਂਡਰਾਾਂ ਤੋਂ ਛ ੇਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨਕਲੀ ਹੋਵ।ੇ 
ਗੱਡੀ ਦ ੇਪਿਛਲੇ-ਪਰਅਰ ਬੰਿਰ ਪਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਪਨਕਪਲਆ ਹੋਵ ੇ
ਤਾਾਂ ਉਸ ਉਤੱ ੇ12-ਇੰਚ ਲਾਲ ਜਾਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਨਾਰੰਗੀ ਚੌਕੋਰ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਤ 
ਨੂੰ , ਇਹ ਸਮਾਨ ਦ ੋਲਾਲ ਬੱਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

• ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਪਿਕਅਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦ ੇਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਗਆ 
ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ, ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ 
ਤੌਰ ਤ ੇਸੀਟ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਆ ਿੱਟੀ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

• ਪਿਕਅਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦ ੇਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਜਦ 
ਤੱਕ ਪਕ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ  ਪਡੱਗਣ, ਕੁੱਦਣ ਜਾਾਂ 
ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਵੀਪਡਓ ਮਾਨੀਟਰ ਲੱਪਗਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਮਾਨੀਟਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ  
ਨਜਰ ਆਉਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਗੱਡੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਮੀਡੀਆ 
ਿਲੇਅਰ, ਜਾਾਂ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰੇਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਵਖਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

• ਆਿਣੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਅੰਦਰੋਂ ਪਸਗਰਟ, ਪਸਗਾਰ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਜਾਾਂ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ 
ਚੀਜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ।

• ਅਗਲੇ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਜਾਾਂ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਦੀਆਾਂ ਪਵੰਡੋਜ ਤ ੇਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਾਂ ਰੱਖਣਾ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਪਦ੍ਸ਼ ਨੂੰ  ਰੋਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਤੱ ੇਚੀਜਾਾਂ ਨਾ ਟੰਗੋ। ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਅਤ ੇਪਵੰਡ ੋ
ਸਪਟੱਕਰ, ਆਪਦ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪਸਰਫ ਇਹਨਾਾਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤ ੇਹ:ੈ

 — ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਜਾਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਖੜਕੀ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ 
ਤ ੇਇਕ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਵਰਗ।

 — ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੇ ਿਾਸੇ ਦੀ ਪਖੜਕੀ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਪਵੱਚ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਵਰਗ।
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 — ਡਰਾਇਵਰ ਦ ੇਪਿੱਛ,ੇ ਸਾਈਡ ਪਖੜਕੀਆਾਂ 'ਤ।ੇ
 — ਇਲੈਕਟ੍ਾਪਨਕ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸਭ ਤੋਂ 

ਉਿਰਲੇ ਿਾਸੇ ਪਵੱਚ ਲਪਗਆ ਇੱਕ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਵਰਗ।
• ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲੂਸ ਪਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਟਕਟ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਪਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਿਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਇੱਕ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਕੋਲ ਰਾਹ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ 
ਹ।ੈ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਾਂ ਜੋ ਅਪਜਹ ੇਸੰਸਕਾਰ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 
ਦੀ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤ ੇਿਛਾਣ ਲਈ ਮਾਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ 
ਜੱਗਦੀਆ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।

• ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ ਪਜਸਦਾ ਪਵਜੂਅਲ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਾਪਨਕ ਉਤਿਾਦ ਜਾਾਂ ਉਿਕਰਨ ਹੋਵ ੇ
ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟ ਨੂੰ  ਿੜ੍ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

• ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟ ਬਦਲਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ
• ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ 30 ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
• ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਨ ਤੋਂ 30 ਪਮੰਟ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੱਕ ਆਿਣੀਆਾਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਦਰਪਮਆਨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਤੋਂ 300 ਫੁੱਟ 

ਦਰਪਮਆਨ ਪਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹ,ੇ ਆਿਣੀਆਾਂ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਲੋ 
ਬੀਮ ਪਵੱਚ ਘਟਾਓ।

ਪਟਕਟ ਪਮਲਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਿੁਪਲਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਪਕਆ ਅਤ ੇ
ਹਵਾਲਾ (ਪਟਕਟ) ਪਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਿੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ 
(FTA) ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪਰਕਾਰਡ ਉਤੱ ੇਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇDMV ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਵਰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਰ ੇFTA ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਿੈਣਗੇ ਅਤ ੇ
ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਾਂ ਿੈਣਗੀਆਾਂ।
ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟ੍ੈਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹ,ੋ ਅਦਾਲਤ DMV ਨੂੰ  ਸੁਪਚਤ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਵਰ ਪਰਕਾਰਡ ਉਤੱ ੇਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜ ੇਰਾਜਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਤੁਹਾਡ ੇਜੁਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਡ੍ਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ।
ਅਦਾਇਗੀ ਪਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
dmv.ca.gov/payments-and-refunds ਤ ੇਜਾਓ।
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ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਨੂੰ  ਆਿਣੀਆਾਂ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭੱਜਣ ਜਾਾਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਇਸੀ ਸਜਾ ਕਾਉਟਂੀ ਜੇਲ੍ ਪਵੱਚ 1 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕੈਦ ਹ।ੈ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਪਿਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਅਕਤੀ 
ਇਸ ਅਧੀਨ ਹ:ੈ
• 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਾਉਟਂੀ ਜੇਲ੍ ਪਵੱਚ ਕੈਦ।
• $2000 ਅਤ ੇ$10,000 ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇਕੈਦ ਦੋਵੇਂ।
ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਪਵੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਪਤਆ ਪਵੱਚ 
ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਅਕਤੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਰਫਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਇਪਵੰਗ
ਖਤਰਨਾਕਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਜਾਾਂ ਰਫਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ 
ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸੱਟ ਿਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤ ੇਕੈਦ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਵਰ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵੱਚ ਅੰਕ
ਟ੍ੈਪਫਕ ਦੋਸ਼ ਅਤ ੇਟੱਕਰਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਕਾਰਡ ਪਵੱਚ 36 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਪਹੰਦੀ ਹ ੈ(ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, 
ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਕਸਮ ਤ ੇਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 
ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਕਾਰਡ ਹੇਠਾਾਂ 
ਪਦੱਤ ੇਅੰਕਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ  ਪਦਖਾਉਦਂਾ ਹ:ੈ
• 12 ਮਹੀਨੇ ਪਵਚ 4 ਿੁਆਇੰਟ।
• 24 ਮਹੀਨੇ ਪਵਚ 6 ਿੁਆਇੰਟ।
• 36 ਮਹੀਨੇ ਪਵਚ 8 ਿੁਆਇੰਟ।
ਅੰਕ ਪਗਣਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (DL 650) ਦੇਖੋ।



76

ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਕੂਲ ਦੋਸ਼
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕ-ਅੰਕ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਉਲੰਘਣਾ 
ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਿਨੀ ਨੂੰ  ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਪਦੱਤਾ 
ਜਾਏ ਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਪਰਕਾਰਡ ਤ ੇਰਹ।ੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਮਆਦ 
ਪਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਰਸ ਦ ੇਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ 
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੰ ਿੂਰਨ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪਮਲੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਹ ੋਅਤ ੇਗੈਰਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਚਲਾਣ 
ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ਵੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਸਕੂਲ ਪਵੱਚ ਹਾਪਜਰ ਹੋਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (DL 650) ਪਵੱਚ ਲੱਭ।ੋ

ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਲਾਿਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕ ਪਮਲਦ ੇਹਨ, DMV ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਰਖ, 
ਮੁਅੱਤਲ ਪਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਮੁਅੱਤਲ ਜਾਾਂ 
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਅਪਧਕਾਰ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
DMV ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕ ੇਦੌੜਣ 
ਜਾਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਿਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹ ੋਪਜਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹ।ੈ 
ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਕੋਲ ਪਵਅਕਤੀ ਦ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦ ੇਅੰਤ ਪਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਵੱਤੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਪਦਖਾਉਣਾ ਿਵੇਗਾ (ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ SR 22/SR 1P)।

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਗੁਿਤਤਾ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵਚਲੀ ਪਜਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ 

ਉਿਲੱਬਧ ਹ।ੈ
• ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਪਸਕ ਸਪਥਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਕਾਰਡ ਗੁਿਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।
• ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਨਵਾਸ ਦਾ ਿਤਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕ 

ਿਤ ੇਲਈ ਘੱਟ ਿਾਬੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
• ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਪਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਿੀ ਪਕਸੇ ਵੀ DMV ਪਕਓਸਕ ਜਾਾਂ ਦਫਤਰ 

ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰਡ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
dmv.ca.gov/record-requestsਤ ੇਜਾਓ। 
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ਧਾਰਾ 11.  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਪਵੰਗ
ਤੁਹਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੂਰਹੋ
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਆਸ ਿਾਸ 
ਕੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇਸੜਕ ਤ ੇਖਤਪਰਆਾਂ ਿ੍ਤੀ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਕਰਨ ਪਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਇਹ ਪਚੱਤਰ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਆਸਿਾਸ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 
• ਹਰਾ: ਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ। 
• ਨੀਲਾ: ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ।
• ਿੀਲਾ: ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ।ੂ 
• ਲਾਲ: ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ।ੇ 
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਆਿਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਜਾਾਂਚੋ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ  ਜਾਾਂਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਘੁਮਾਉਦਂ ੇਰਹ।ੋ ਿੂਰਾ ਪਦ੍ਸ਼ ਦੇਖੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ ਸੜਕ ਦ ੇਪਵੱਚਕਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦ ੇਰਹੋਗ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਿਾਵੋਗੇ 
ਜੋ ਸੜਕ ਦ ੇਿਾਪਸਆਾਂ ਤ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਹ ੋਪਰਹਾ ਹ।ੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਿ੍ਤੀਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਪਮਲਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਖੁੱਦ 
ਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਹਰ ਿਾਪਸਓ ਂਬਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਾ ਪਦਓ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਿਵ।ੇ 
ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਨੇੜਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣ ੇਰੀਅਰਪਵਊ ਸ਼ੀਸ਼ ੇ
ਪਵਚ ਦੇਖੋ। ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੇਖਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਤ ੇਨਜਰ ਮਾਰ।ੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਪਵਚ ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ

ਜਾਣ ੋਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਤੋਂ 10-15 ਸਪਕੰਟ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਸਕੈਨ ਕਰ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰ ੇਨੂੰ  ਜਲਦੀ 
ਵੇਖ ਸਕ ੋਅਤ ੇਆਖਰੀ ਪਮੰਟ ਦ ੇਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕ।ੋ ਆਿਣ ੇਅਗਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕ 
ਵੇਖੋ। ਆਿਣ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਹਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ  “ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਦੇਖਣਾ” ਵਜੋਂ 
ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਪਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਆਿਣ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਖਤਪਰਆਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ 
ਰਹ।ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਫਰੀਵ ੇਉਤੱ,ੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਿ੍ਵਾਹ ਪਵੱਚ ਅਚਾਨਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਸਗਨਲਾਾਂ ਤ ੇਨਜਰ ਰੱਖੋ। ਰੈਂਿਾਾਂ-ਉਤੱ ੇ
ਅਤ ੇਅੰਤਰਬਦਲਾਅ ਪਵਖੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦ ੇਪਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ।ੋ ਿਤਾ ਕਰ ੋਪਕ ਪਕਹੜੀਆਾਂ 
ਲੇਨਾਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕ,ੋ ਜੇ ਲੋੜ ਿਏ।
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ਟੇਲਗੇਪਟੰਗ (ਬਹੁਤ ਨੇੜ ੇਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ) 
ਟੇਲਗੇਪਟੰਗ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਪਦੰਦੀ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ 
ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਪਦ੍ਸ਼ ਨੂੰ  ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲਾ 
ਡਰਾਈਵਰ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਆਿਣਾ ਿੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਿੈਡਲ/
ਐਕਸਲੇਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅਗਲੇ ਵਾਹਨ ਪਵੱਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾ ਪਦੰਦਾ ਹ ੈਪਬਨਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਏ ਜਾਾਂ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਮੋੜ।ੇ
ਟੇਲਗੇਪਟੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ "ਪਤੰਨ-ਸਪਕੰਟ ਪਨਯਮ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਗਲੇ 
ਵਾਹਨ ਪਕਸੇ ਪਨਸ਼ਚਤ ਪਬੰਦ ੂਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਪਤੰਨ ਸਪਕੰਟ ਦੀ 
ਪਗਣਤੀ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਗਣਤੀ ਿੂਰੀ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਉਸ ਥਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 
ਨੇੜ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ
ਵਧੇਰ ੇਜਗ੍ਾ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦਓ ਜਦੋਂ:
• ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਆਿਣ ੇਅੱਗੇ ਪਜਆਦਾ ਥਾਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇੱਕਦਮ 

ਬ੍ੇਕ ਨਾ ਮਾਰ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦ ੇਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਰਕਾਉਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਓ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਪਮਲ ਜਾਓ!

• ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਛਲਾ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਅੱਗੇ 
ਪਜਆਦਾ ਥਾਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਾਂ ਪਕ ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਪਲਜਾਉਣ ਲਈ 
ਥਾਾਂ ਹੋਵ।ੇ

• ਪਤਲਕਵੀਂ ਸੜਕ ਤ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਨਾ।
• ਪਗੱਲੀ ਜਾਾਂ ਬਰਫੀਲੀ ਸੜਕਾਾਂ ਤ,ੇ ਧਾਤੂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਤ ੇ(ਪਜਵੇਂ ਪਕ, ਿੁਲ ਗਰੇਪਟੰਗ, 

ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨਾਾਂ ਆਪਦ) ਅਤ ੇਬਜਰੀ ਉਤੱ ੇਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹੋਏ। 
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਤ ੇਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਡੱਗ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਟ੍ੇਲਰ ਜਾਾਂ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹੋਵ।ੋ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਰੁੱਕਣ ਨੂੰ  ਪਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ 
ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ

• ਵੱਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਚੱਲ ਰਹ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਦ ੇਪਦ੍ਸ਼ ਨੂੰ  ਰੋਕਦ ੇਹੋਣ। ਵਾਧੂ ਥਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਆਸ-ੇਿਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਾਪਸੰਗ ਤ ੇਿਲੇਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪਕਸੇ ਬੱਸ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਵੇਖਦ ੇਹ।ੋ 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਰੇਲਵ ੇਕ੍ਾਪਸੰਗ ਤ ੇਰੁੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ

• ਫ੍ੀਵ ੇਪਵੱਚ ਪਮਲਦ ੇਹੋਏ।
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ਇਹ ਜਾਣ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਸੇ ਕੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਹਰੇਕ ਿਾਸੇ ਕੀ ਹ ੈਬਾਰ ੇਸੁਚੇਤ ਰਹ।ੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਲਈ ਉਿਯੁਕਤ 
ਜਗ੍ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਿਵ ੇਤਾਾਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਵੱਲ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਕਰ।ੋ 
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਿਾਸੇ ਉਿਯੁਕਤ ਥਾਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ:
• ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਪਵੱਚ ਨਾ ਰਹ।ੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡਾ 

ਵਾਹਨ ਨਾ ਦੇਖੇ। 
• ਮਲਟੀਲੇਨ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਸੱਧੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰ।ੋ 

ਦੂਜਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪਬਨ੍ਾਾਂ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਲੇਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਵੱਚ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਫ੍ੀਵੇਅ ਪਵੱਚ ਦਾਪਖਲ ਹ ੋਰਹ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਾ 
ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਰਾਹ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਇਹ ਟੱਕਰ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਫ੍ੀਵ ੇਪਨਕਾਸੀ ਪਵਖ,ੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਨੇੜ ੇਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਡਰਾਇਵਰ ਅਚਾਨਕ 
ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਵਾਿਸ ਮੋੜ ਕ ੇਪਸੱਧਾ ਫ੍ੀਵ ੇਤ ੇਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ

• ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਿਾਰਕ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਵੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰੋਂ 
ਬਾਹਰ ਪਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਦ ੇਕੋਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਵੇਲੇ 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ।ੋ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਛੱਡ।ੋ

ਚੁਰਾਪਹਆਾਂ, ਕ੍ਾਸਵਾਕਾਾਂ ਅਤ ੇਰੇਲਵ ੇਕ੍ਾਪਸੰਗਾਾਂ ਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਿਾਸੇ ਵੇਖੋ। 
ਹੋਰ ਵਾਹਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇੜ ੇਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਚੁਰਾਪਹਆਾਂ 'ਤ:ੇ
• ਦੋਵੇਂ ਿਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਹੋਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲਈ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹ ੈਜਾਾਂ ਰੁੱਕ ੋਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹ।ੈ

 — ਿਪਹਲਾਾਂ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਵੇਖੋ। ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ 
ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਪਜਆਦਾ ਨੇੜ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ।

 — ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਵੇਖੋ।
 — ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਰਾਹਗੀਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਜਸ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਪਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਾਂ ਉਤੱ ੇਪਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹ ੇਪਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ,ੋ ਖੱਬ,ੇ ਸੱਜੇ ਅਤ ੇ
ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਆਉਦਂ ੇਹੋਏ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ।
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ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦੂ
ਹਰ ਵਾਹਨ ਦ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ 
ਵਾਹਨ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ 
ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਸੱਧਾ ਦੇਖਦਾ 
ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਵਰਤਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਹੁਤ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ, 
ਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਿਾਸੇ ਵੱਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਾ 
ਪਿੱਛ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। 
ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੇਖਣ ਲਈ, ਆਿਣ ੇਿਾਸੇ 
ਦੀਆਾਂ ਪਖੜਕੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਿਣ ੇਸੱਜੇ ਅਤ ੇ
ਖੱਬੇ ਮੋਢ ੇਉਤੱੋਂ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਹੀ ਆਿਣਾ ਪਸਰ ਮੋੜ।ੋ ਆਿਣ ੇਿੂਰ ੇਸਰੀਰ ਜਾਾਂ 
ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਨਾ ਮੁੜ।ੋ 
ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੇਖੋ:
• ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣਾ।
• ਚੌਰਾਹ ੇਤ ੇਮੁੜਣਾ।
• ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚ ਪਮਲਣਾ।
• ਗੱਡੀ ਪਿੱਛ ੇਕਰਨਾ।
• ਿਾਰਪਕੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਛੱਡਣਾ।
• ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿਾਰਕ ਕਰਨਾ।
• ਕਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ।
• ਆਿਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਣਾ।

ਪਚਤਰ ਦ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹਏ ਖੇਤਰ ਤਹਾਡ 
ਬਲਾਇੰਡ ਸਿਟ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਕੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਕੀ ਹ ੈਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰੀਅਰ-ਐਂਡ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਰਪਵਊ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤ ੇਿਾਸੇ ਦ ੇਸ਼ੀਸ਼ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਣ 
ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਜਾਾਂਚ ਕਰ:ੋ
• ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਪਜਸ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ ੋਤੁਸੀਂ 

ਉਸ ਲੇਨ ਦ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਰਸਤ ੇਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੇਖੋ।
• ਆਿਣੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ।
• ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਜਾਾਂ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਪਵੱਚ ਮੁੜ।ੋ
• ਿਾਰਪਕੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਰੁਕ।ੋ
• ਪਕਸੇ ਲੰਬੀ ਜਾਾਂ ਪਤੱਖੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਵੱਡੀਆਾਂ 

ਗੱਡੀਆਾਂ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ ਪਕਉਪਂਕ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ੱ ੇ ੋ ੁ ੇ
ੋ
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• ਗੱਡੀ ਪਿੱਛ ੇਕਰਨਾ। ਗੱਡੀ ਪਿੱਛ ੇਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਪਕਉਪਂਕ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਦ ੇਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਟੱਕਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਪਿੱਛ ੇਕਰ।ੋ ਪਸਰਫ ਆਿਣ ੇਸ਼ੀਪਸ਼ਆਾਂ ਤ ੇਅਤ ੇਇੱਕ ਿਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪਖੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਵੇਖਣ ਤ ੇਹੀ ਪਨਰਭਰ ਨਾ ਰਹ।ੋ ਿਾਰਪਕੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਅਿ ਜਾਾਂ ਬੈਕ ਆਉਟ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ:

 — ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਗੱਡੀ ਦ ੇਅੱਗੇ ਅਤ ੇਪਿੱਛ ੇਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ
 — ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਆਸ ਿਾਸ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜਾਣ ੋਪਕ ਉਹ ਪਕੱਥੇ ਹਨ। 

ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਹਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਹੋਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣ ੇਹਨ।

 — ਆਿਣ ੇਅਪਦ੍ਸ਼ ਪਬੰਦ ੂਵੇਖੋ। ਸੁਰੱਪਖਆ ਿੱਧਰ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛ ੇਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਿਣ ੇਖੱਬੇ ਅਤ ੇਸੱਜੇ ਮੋਢ ੇਦ ੇਉਤੱੋਂ ਪਿੱਛ ੇਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡ ੇਪਿੱਛ ੇਅਕਸਰ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਪਕ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜੋੜ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ ੋਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ।ੋ ਲੇਨ ਬਦਲੋ ਅਤ ੇਪਿੱਛ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 
ਲੰਘਣ ਆਪਗਆ ਪਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇ
ਕਾਰ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ੇਤਾਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਪਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤ ੇਪਿਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਦਓ।

ਸੜਕ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ
ਹਨੇਰਾ
ਰਾਤ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਕਾਸ਼ਤ ਦੂਰੀ ਤ ੇਰੁਕ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਉਚੱ-ਬੀਮ 
ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਪਵੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਹਨੇਰੀਆਾਂ ਸ਼ਪਹਰੀ ਸੜਕਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਪਜੱਥੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਹਨ। ਆਿਣੀਆਾਂ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਨਾਲ ਆਉਦਂ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ  ਅੰਨ੍ਾ 
ਹੋਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਿਣੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਮੱਧਮ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੀਆਾਂ 
ਲਾਈਟਾਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ:
• ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ ਪਵੱਚ ਪਸੱਧਾ ਨਾ ਵੇਖੋ।
• ਆਿਣੀ ਲੇਨ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਕਨਾਰ ੇਵੱਲ ਵੇਖੋ।
• ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਅੱਖ ਦ ੇਕੋਨੇ ਚੋਂ ਵੇਖੋ।
• ਆਿਣੀ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਕਰਕ ੇਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਨਾ 

ਕਰ।ੋ ਇਹ ਪਸਰਫ ਤੁਹਾਡ ੇਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਬਾਪਰਸ਼ ਹ ੋਰਹੀ ਹ,ੈ ਆਿਣੀਆਾਂ ਘੱਟ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਪਸਰਫ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਸੁਚੇਤ 

ਰਹ।ੋ
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• ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਪਜਆਦਾਤਰ ਪਵੱਚ 
ਪਸਰਫ ਇੱਕ ਟੇਲਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

• ਹਾਈਵ ੇਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪਜਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਈਵ ੇਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਪਕਆਾਂ ਪਵੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾ ਲਓ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕ ੇਪਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਦ ੇਹ,ੋ ਹੋਲੀ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਪਕ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਹਨੇਰ ੇਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹ ੋਜਾਣ।

• ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਚਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਪਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹ ੋਸਕ ੇਸੱਜੇ ਿਾਸੇ 
ਚਲਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈੱਡਲਾਈਟ 
ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ:
• ਆਿਣੀ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ  ਅੰਦਰੋਂ ਅਤ ੇਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
• ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਹਾਲਾਤ 

ਪਵੱਚ ਹਨ। 
• ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਿਰ ਤਰਲ ਭਪਰਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
• ਿੋਲੋਰਾਈਜਡ ਐਨਕਾਾਂ ਿਾਓ।
• ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਉਿਯੁਕਤ ਥਾਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਵਾਈਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ ੈ

ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
• ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਵ।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ
• ਸੂਰਜ ਉਗੱਣ ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਪਛਿਣ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ।ੋ

ਪਤਲਕਵੀਂਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ
ਮੀਂਹ ਅਤ ੇਬਰਫ ਸੜਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਤਲਕਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਟਾਇਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਉਹ ਿਕੜ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਜਸਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਪਜਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੜਕ ਤ ੇਗੱਡੀ 
ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ  ਪਵਵਸਪਥਤ ਕਰ:ੋ
• ਪਗੱਲੀ ਸੜਕ: 5 ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟ ੇਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ ੇਚੱਲੋ।
• ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਬਰਫ: ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਘਟਾਓ।
• ਬਰਫ਼: ਪਬਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਰੇਂਗਦ ੇਹੋਏ ਚੱਲੋ।
ਕੁਝ ਸੜਕੀ ਸਤਹ ਦੂਪਜਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਜਆਦਾ ਪਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਗੱਲੀਆਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਵਚ ਅਕਸਰ ਪਚਤਾਵਨੀ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਲਗਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਉਹ 
ਹਾਲਤ ਹਨ ਪਜਥੇ ਸੜਕ ਵਧੇਰ ੇਪਤਲਕਣੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ:ੈ
• ਰੁੱਖਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਾਂ ਛਾਾਂਵਾਾਂ ਠੰਡ,ੇ ਪਗੱਲੇ ਪਦਨਾਾਂ ਤ ੇਬਰਫੀਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਨੂੰ  

ਛੁਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜੰਮ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਅੰਤ ਪਵੱਚ 
ਸੁੱਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
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• ਿੁਲ ਅਤ ੇਹਵਾਈ ਿੁਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬਾਕੀ ਸੜਕਾਾਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜੰਮ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ 
ਬਰਫੀਲੇ ਪਬੰਦ ੂਲੁਕ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਜੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਮੀਂਹ ਿੈਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵ,ੇ ਸ਼ੁਰ ੂਦ ੇਕੁੱਝ ਪਮੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਬਹੁਤ 
ਪਤਲਕਵੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਮੀਂਹ, ਬੰੂਦਾ-ਬਾਾਂਦੀ, ਜਾਾਂ ਬਰਫ਼ ਿੈਣ ਦ ੇਿਪਹਲੇ ਪਚੰਨ੍ ਤ ੇਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਇਹ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਸਹੀ ਹ ੈਜੇ ਇਹ ਸੁੱ ਪਕਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਪਕਉਪਂਕ ਤੇਲ ਅਤ ੇਧੂੜ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਿਰ, ਘੱਟ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਅਤ ੇਡੀਫਰੋਸਟਰ ਨੂੰ  
ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਓ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਮੀਂਹ ਜਾਾਂ ਬਰਫ ਦ ੇਤੁਫਾਨ ਪਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਰ ਨਾ ਆਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ 30 ਮੀਲ 
ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰੁੱਕ ਕ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਦੀ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਹੈਡਲਾਈਟਾਾਂ ਅਤ ੇਪਿਛਲੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਸਾਫ ਕਰਨੀਆਾਂ ਿੈ 
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਟਾਇਰਾਾਂ ਲਈ 
ਬਰਫ ਦੀ ਚੇਨ ਰੱਖੋ। ਬਰਫ ਦੀਆਾਂ ਚੇਨਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਟਾਇਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਰਗੜ ਪਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਚੇਨਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਗਣਤੀ ਨੂੰ  ਚੁੱਕ।ੋ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਹੀਏ ਉਤੱ ੇਪਫੱਟ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸੜਕ ਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਾਣੀ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ 
ਮੀਂਹ ਪਵਚ 50 ਮੀਟਰ ਿ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਟਾਇਰ ਸੜਕ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਿਾਣੀ ਉਤੱ ੇਸਵਾਰ 
ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ  "ਹਾਈਡ੍ੇਿਲੇਪਨੰਗ" ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਪਦਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਜਹੀ 
ਤਬਦੀਲੀ, ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਪਫਸਲਣ ਪਵੱਚ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਹਾਈਡ੍ੋਿਲੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੀਮੇ ਹੋਵ।ੋ ਬ੍ੇਕ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਹੜ੍ਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ
ਸੜਕ ਤ ੇਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਿਾਣੀ ਹੜ ੍ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਾਂ 
ਅਚਾਨਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹੜ ੍ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਪਜੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਸੜਕ ਤ ੇਿਾਣੀ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹ:ੈ
• ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਰੁੜ ਜਾਣਾ।
• ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਲਬਾ ਅਤ ੇਅਣਦੇਖੇ ਖਤਰ।ੇ
• ਸੜਕ ਢਪਹ ਜਾਣੀ।
• ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬ੍ੇਕ ਫੇਲ੍ ਹੋਣਾ)।
• ਜੇ ਪਬਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਿਾਣੀ ਪਵੱਚ ਪਡੱਗੀਆਾਂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਕਰੰਟ ਲਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ।
ਵੇਖ ਕ ੇਹੜ ੍ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ  ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ। ਜੇ ਿਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ 
ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ। ਿਾਣੀ ਪਵਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਿਣ ੇਬ੍ੇਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ
ਇਹ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।
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ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ
ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਵੱਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਟਰੱਕਾਾਂ, ਕੈਂਿਰਾਾਂ, ਅਤ ੇਟ੍ੇਲਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਸੱਚ ਹ।ੈ 
ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ ਦ ੇਪਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹੋਏ:
• ਆਿਣੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਤ ੇਪਬਹਤਰ ਪਨਯੰਤਰਣ 

ਪਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਹਵਾ ਦ ੇਜੋਰਦਾਰ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਸਮਾਾਂ ਪਮਲੇਗਾ।

• ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਤ ੇਹੱਥ ਦੀ ਿਕੜ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੇਜ ਹਵਾ ਦ ੇਧੱਕ ੇਗੈਰ 
ਅੰਦਾਜੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹਲ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਹਵਾ ਟਕਰਾਉਦਂੀ 
ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥ ਤੋਂ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਝਟਕਾ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ।ੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇਸੜਕ ਤ ੇਿਏ ਪਕਸੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਿਣ ੇ
ਆਿ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਦ ੇਖਤਪਰਆਾਂ ਤ ੇਿ੍ਤੀਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਯੁਕਤ ਸਮਾਾਂ ਪਦਓ।

• ਕਰੂਜ ਕੰਟ੍ੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਧੂੜ ਆਉਦਂੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਪਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

• ਸਰਗਰਮ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਿਾਸੇ ਰੁਕਣਾ ਅਤ ੇਤੂਫਾਨ ਦ ੇਲੰਘਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰ ੇ
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਧੁੰਦ ਜਾਾਂ ਭਾਰੀ ਧੂੰਆਾਂ
ਧੁੰਦ ਜਾਾਂ ਧੰੂਏ ਂਪਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧੁੰਦ 
ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਿਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਪਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਭਾਰੀ 
ਧੁੰਦ ਜਾਾਂ ਪਵੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਹ:ੈ
• ਧੀਮੇ ਚਲਾਓ।
• ਆਿਣੀਆਾਂ ਘੱਟ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਾਂ ਵਾਿਸ 

ਿ੍ਤੀਪਬੰਪਬਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਚਮਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਾਂ।
• ਪਸਰਫ ਿਾਰਪਕੰਗ ਜਾਾਂ ਧੰੁਦ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਦ ੇਨਾ ਚਲਾਓ।
• ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰੁਕ ਸਕਦ ੇਹ ੋਪਜਸ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 

ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
• ਆਿਣੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਵਧਾਓ। 
• ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣ ੇਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਿਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪਡਫ੍ੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਲੇਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ। 
• ਪਜਸ ਟ੍ੈ ਪਫ਼ਕ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੋ। 
ਜੇਕਰ ਧੰੁਦ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਦ ੇਸਬੰਧ ਪਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਹ,ੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨ 
ਬਾਰ ੇਪਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਆਿਣ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ੋਅਤ ੇਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦ ੇਸੁਧਰਨ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰ।ੋ
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ਿਹਾੜੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮੋੜ 
ਪਸੱਧੀ ਿਹਾੜੀ ਜਾਾਂ ਪਤੱਖੇ ਮੋੜ ਦ ੇਦੂਸਰ ੇਿਾਸੇ ਕੀ ਹ ੈਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸਦਾ ਕਦ ੇਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਹੌਲੀ ਹੋਵ ੋਤਾਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਪਰਆਾਂ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ੍ਸ਼ ਬਲੌਕ 
ਹ,ੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਕ ਦੂਸਰ ੇਿਾਸੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹ।ੈ ਪਸਰਫ ਤੱਦ ਹੀ ਵਾਹਨ ਆਿਣ ੇਅੱਗੇ ਲੰਘੋ ਜੇ 
ਿਹਾੜੀ ਜਾਾਂ ਮੋੜ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇਕ ਪਤਹਾਈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇਹ।ੈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ

ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਭੀੜ
ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਛੋਟੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਭੀੜ ਨੂੰ  
ਘਟਾਉਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਬਚੋ:
• ਟੇਲਗੇਪਟੰਗ: ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਪੜਓ ਂਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ।
• ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਲੇਨਾਾਂ ਬਦਲਣਾ-ਫ੍ੀਵ ੇਲੇਨਾਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਜਾਣਾ।
• ਪਵਘਨ: ਖਾਣਾ, ਪਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤ ੇਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ, ਿੜ੍ਨਾ 

ਆਪਦ।
• ਮਾੜ ੇਪਵਵਸਪਥਤ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਬਾਲਣ ਜਾਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹ ੋਪਰਹਾ ਹ।ੈ

ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਬ੍ੇਕਾਾਂ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਬਰੇਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਨ:
• ਖਤਪਰਆਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਕਾਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ੈਪਫਕ ਨੂੰ  ਧੀਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਰੋਕਣਾ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ।
• ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਧੁੰਦ ਜਾਾਂ ਭਾਰੀ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਟੱਕਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣਾ।
ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਬਰੇਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਪਧਕਾਰੀ ਆਿਣੀਆਾਂ ਪਿਛਲੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਾਲੂ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੇਨਾਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹ।ੈ
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ:
• ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ
• ਅਪਧਕਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦ ੇਸਮਾਨ ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਿਣੀ ਗਤੀ 

ਘਟਾਓ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਆਿਣ ੇਅੱਗੇ ਗਸ਼ਤ 
ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

• ਗਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਜਦ ਤਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਆਿਣੀਆਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਆਮ 
ਗਤੀ ਤ ੇਵਾਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦੀਆਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗਤੀ ਨਾ ਵਧਾਓ।
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ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੂੰ  ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਰੱਪਖਆ ਕਰੋ
ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਾਂ
ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਾਂ 
ਿਪਹਨਣੀਆਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਟੱਕਟ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਯਾਤਰੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੀ ਪਟੱਕਟ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੇਆਿਣੀਆਾਂ 
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਾਂ ਹਨ।
ਿੱਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਅਤ ੇਸੀਟ ਬੈਲਡ ਦੀ ਮੋਢ ੇਦੀ ਢਾਲ ਿਪਹਨਣਾ 
ਟੱਕਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਜਆਦਾਤਰ ਪਕਸਮਾਾਂ ਪਵੱਚ ਬਚਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਮੌਕ ੇਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਦਖਾਉਦਂੀ ਹ ੈਪਕ ਟੱਕਰ 
ਪਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦ ੇਰਪਹੰਦ ੇਹ ੋਪਜਸਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁੱਕਦ ੇਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਾਾਂ ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ  ਮਾਰਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਿਾਸੇ 
ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੀਟ ਦ ੇਅੱਗ-ੇ
ਪਿੱਛ ੇਵੱਲ ਨੂੰ  ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਾਂ ਅਤ ੇਮੋਢ ੇਵਾਲੀ 
ਬੈਲਟਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਹਤਰ 
ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ ਰੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਪਹਨਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹ।ੈ
• ਆਿਣ ੇਮੋਢ ੇਅਤ ੇਛਾਤੀ ਦ ੇਿਾਰ ਮੋਢ ੇਦੀਆਾਂ ਬੈਲਟਾਾਂ ਵਰਤ।ੋ ਉਥੇ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਹੋਵ,ੇ ਪਢੱਲ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਆਿਣ ੇਬਾਾਂਹ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਜਾਾਂ ਆਿਣੀ ਪਿੱਠ ਦ ੇਪਿੱਛ ੇਮੋਢ ੇਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾ 
ਵਰਤ।ੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਿਪਹਨਣਾ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਲੈਿ ਬੈਲਟ ਨੂੰ  ਐਡਜਸਟ ਕਰ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘੁਪਸਆ ਰਹ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੁੱਲੇ੍ ਦ ੇਆਸ ਿਾਸ 
ਹੇਠਾਾਂ ਰਹ।ੇ ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਮੌਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਿੇਟ ਦ ੇਪਜੰਨਾ ਹੇਠਾਾਂ ਹ ੋਸਕ ੇਗੋਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ  ਲਗਾਓ। 
ਮੋਢ ੇਦ ੇਤਣ ੇਨੂੰ  ਆਿਣੀਆਾਂ ਛਾਤੀਆਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਿੇਟ ਦ ੇਬਲਜ ਦ ੇਿਾਸੇ 
ਰੱਖੋ।

ਿ੍ਭਾਵ - ਜੇ ਲਾਲ ਤੀਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾਲ 
ਡਰਾਈਵਰ ਿਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਈ 
ਸੀ:
1. ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਪਹਲਾਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇ
ਿਾਸੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ ਧੱਕਾ 
ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
2. ਤਦ ਤੁਸੀਂ "ਵਾਿਸੀ" ਕਰੋਗੇ ਅਤ ੇ
ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਲੇ ਿਾਸੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ 
ਧੱਕ ੇਜਾਓਗੇ।

ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਪਖਆਤਮਕ ਪਸਸਟਮ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਆ ਸੀਟਾਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬੱ ਪਚਆਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਘੀ-ਿ੍ਵਾਪਨਤ ਬਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਜਮ ਿ੍ਣਾਲੀ ਜਾਾਂ ਸੁਰੱਪਖਆ ਬੈਲਟ 
ਨਾਲ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਲੋੜਾਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤ ੇਉਮਰ ਤ ੇਪਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
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• 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ: ਪਿੱਛ-ੇਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿ੍ਣਾਲੀ 
ਪਵਚ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ 40 ਿੌਂਡ ਜਾਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂ ਲੰਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਨੋਟ: ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਪਰਅਰ-ਫੇਪਸੰਗ ਬੱਚਾ ਯਾਤਰੀ ਰੋਕੂ ਪਸਸਟਮ ਪਵੱਚ ਬੱਚਾ ਏਅਰਬੈਗ-
ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇਨਾ ਬੈਠੇ।
• 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ, ਜਾਾਂ ਜੋ 4 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੇ ਹਨ: ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇ

ਸੰਘੀ-ਿ੍ਵਾਪਨਤ ਬਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਜਮ ਿ੍ਣਾਲੀ ਪਵਚ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰ।ੋ
• ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਾਂ ਪਵੱਚ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇਸੰਘੀ-

ਿ੍ਵਾਪਨਤ ਬਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਜਮ ਿ੍ਣਾਲੀ ਪਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੀ 
ਸੀਟ ਤ ੇਸਵਾਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਜ:ੇ

 — ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
 — ਪਿਛਲੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਹਨ।
 — ਪਿਛਲੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛ ੇਵੱਲ ਹ।ੈ
 — ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇਬਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਜਮ ਿ੍ਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
 — ਪਿਛਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ 7 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਪਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ।
 — ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਬੱਚਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਬੱਚੇ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਧ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਜੋ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹਨ: 
ਸੰਘੀ ਪਮਆਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਏਜੰਸੀ ਜਾਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਮੁਸਾਪਫਰ 
ਸੰਧੀ ਿ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪਜਵੇਂ-ਪਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹ,ੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਕ ਬਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਜਮ ਿ੍ਣਾਲੀ ਸਹੀ ਸਾਇਜ ਦੀ ਹ ੈਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਏਅਰ ਬੈਗ
ਏਅਰ ਬੈਗ ਕਈ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀਟ 
ਬੈਲਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
ਏਅਰ ਬੈਗ ਕਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਇੰਚ ਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰ,ੋ ਪਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ 
ਦਾ ਿੂਰਾ ਪਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵ੍ੀਲ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਿਣੀ ਿਸਲੀ 
ਤੱਕ ਮਾਿੋ। ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਜਾਾਂ ਪਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਬੈਗ 
ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦੂਰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦ।ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਏਅਰ ਬੈਗ ਤੋਂ 
ਪਿੱਛ ੇਹੋਣ ਵਾਧੂ ਤਰੀਪਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਯਾਤਰੀ-ਿਾਸੇ ਲੱਗੇ 
ਏਅਰ ਬੈਗ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਨੋਟ: ਸਾਈਡ ਏਅਰ ਬੈਗ ਦ ੇਨੇੜ ੇਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦ ੇਜੋਖਮ 
ਤ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਇੱਕਲੇ ਛੱਡ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ
6 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ 
ਬੱਚਾ ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛੱਪਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਜਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 
12 ਸਾਲ ਹ।ੈ
ਬੱਪਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤ ੇਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ 
ਹ।ੈ ਿਾਰਕ ਕੀਤ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਿਮਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁੱਿ 
ਪਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਪਖੜਕੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹ।ੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਪਜਆਦਾ ਿ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਿਣੀ ਰਫਤਰਾ ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਕਰੋ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਦ ੇਵੀ 
ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦ।ੇ ਇਸ ਨੂੰ  “ਮੁਢਲੇ ਰਫਤਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨ” ਵਜੋਂ ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ
ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਗਤੀ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧ ਕਰ ੋਅਤ ੇਹੌਲੀ 
ਹੋੋੋਵ।ੋ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੀ ਰਫਤਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਇਹਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਤ ੇਪਨਰਭਰ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ
• ਸੜਕ ਤ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ।
• ਸੜਕ ਤ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ।
• ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ - ਮੁਲਾਇਮ, ਖਰ੍ਵੀ, ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ, ਪਗੱਲੀ, ਸੁੱਕੀ, ਚੌੜੀ ਜਾਾਂ ਤੰਗ।
• ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਜਾਾਂ ਿਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ।
• ਮੌਸਮ - ਬਾਰਸ਼, ਧੁੰਦ, ਬਰਫ, ਹਵਾ, ਜਾਾਂ ਧੂੜ।
ਗਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਸੈਕਸ਼ਨ 10: ਸੜਕ ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤ ੇਪਨਯਮ” 
ਪਵਚ “ਰਫਤਾਰ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਘਟੀ ਹੋਈ ਗਤੀ” ਦੇਖੋ।

ਖ਼ਤਪਰਆਾਂ ਪਵਚਕਾਰ ਚੁਣੋ
ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ੋਵੇਲੇ ਸੜਕ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਿਾਸੇ ਖਤਰ ੇਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਿਾਰਕ 
ਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਆਉਦਂੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ।
ਜੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਵੱਡ ੇਖਤਰ ੇਨੂੰ  ਵਧੇਰੀ ਥਾਾਂ ਪਦਓ। ਮੰਨ 
ਲਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਦ-ੋਲੇਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤ ੇਹ ੋਪਜੱਥੇ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਆ ਪਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਹ।ੈ ਆਿਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ 
ਸਵਾਰ ਦ ੇਪਵੱਚਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤ ੇਇੱਕ ਖਤਰ ੇਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ।ੋ 
ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ ਅਤ ੇਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਦਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ 
ਲੰਘ ਜਾਵ,ੇ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ (ਘੱਟ ੋ
ਘੱਟ ਪਤੰਨ ਫੁੱਟ) ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪਨਰੰਤਰ ਵਹਾਅ 
ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਜੰਨਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ ੋਸਕ ੇਖੱਬੀ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ।ੋ
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ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨਾ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ  ਪਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹ ੈਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਰੱਖਣ 
ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਫਸਲਣ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਇਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰ ੇਟਾਇਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਰਗੜ ਗੁਆ ਬੈਠਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 
ਪਖਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਸਪਕੱਡ ਵਜੋਂ ਜਾਪਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਪਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਪਕੱਡ ਹਨ। 

ਪਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਸਪਕੱਡ
ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਬਰਫ ਅਤ ੇਭਰੀ ਬਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਦ ੇਪਤਲਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ
ਪਤਲਕਵੀਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤ ੇਪਫਸਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ:
• ਧੀਮੇ ਚਲਾਓ।
• ਮੋੜਾਾਂ ਅਤ ੇਚੁਰਾਪਹਆਾਂ ਕੋਲ ਿਹੁੰਚਣ ਲੱਪਗਆਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ।
• ਤੇਜ ਮੋੜ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰ।ੋ
• ਇੱਕਦਮ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਹਨ ਪਵਚਕਾਰ ਉਿਯੁਕਤ ਥਾਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
• ਪਤੱਖੇ ਢਲਾਣ ਤ ੇਥੱਲੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹੋਏ ਗੱਡੀ ਹੇਠਲੇ ਪਗਅਰ ਪਵੱਚ ਲੈ ਆਓ।
• ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼, ਪਗੱਲੇ ਿੱ ਪਤਆਾਂ, ਤੇਲ ਜਾਾਂ ਡੂੰਘੇ ਖੱ ਪਡਆਾਂ, ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਤਲਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ:
1. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਿਣ ੇਿੈਰ ਗੈਸ ਿੈਡਲ/ਐਕਸਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।
2. ਬ੍ੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ
3. ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵ੍ੀਲ ਨੂੰ  ਪਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਪਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤ ੇਪਤਲਕ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਸਪਕਡ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ।ੋ ਿਹੀਏ ਨੂੰ  ਸੁੱਕ ੇਿੱਕ ੇਰਾਹ ਤ ੇਜਾਾਂ ਸੜਕ ਦ ੇ
ਕੰਢ ੇਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬ੍ੇਕ ਪਗੱਲੇ ਹ ੋਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ ਗੈਸ ਿੈਡਲ/ਐਕਸਲੇਟਰ ਅਤ ੇਬ੍ੇਕ 
ਿੈਡਲ ਹਲਕ ੇਦਬਾ ਕ ੇਸੁਕਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦ ੇਪਵਰੁੱਧ 
ਚਲਾਏਗੀ। ਪਸਰਫ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਪਜਹਾ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤਕ ਬ੍ੇਕ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ।
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ਜਾਮ-ਿਹੀਏ ਦੀ ਪਫਸਲਣ
ਜਾਮ-ਿਹੀਏ ਦੀ ਪਫਸਲਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਿਾਸੇ ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਘੁੰਮ,ੇ 
ਗੱਡੀ ਜਰੂਰ ਪਫਸਲੇਗੀ। ਜਾਮ-ਿਹੀਏ ਦੀ ਪਫਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਲਈ:
1. ਿਹੀਆਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਆਿਣਾ ਿੈਰ ਬ੍ੇਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਓ।
2. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਾਬੂ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਾਂ ਅਗਲੇ ਿਹੀਆਾਂ ਨੂੰ  ਪਸੱਧਾ ਕਰ।ੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ੇ ਪਕੰਗ ਪਸਸਟਮ (ABS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ 
ਬ੍ੇਕ ਉਤੱ ੇਿੈਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਫਤਰਾ ਉਤੱ ੇਨਹੀਂ ਆ ਜਾਾਂਦ।ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਬ੍ੇਕ ਿੈਡਲ ਦਬਾਉਦਂ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਹ ਫਲੋਰ ਪਵੱਚ ਧੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਬ੍ੇਕ 
ਿੈਡਲ ਉਤੱ ੇਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਛੱਡਣ ਦੁਆਰਾ ਿੰਿ ਕਰ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੇਕ 
ਦਬਾ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਆਿਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪਗਅਰ ਤ ੇਹਾਾਂ ਪਨਊਟ੍ਲ ਤ ੇਲੈ ਜਾਓ। 
ਫੇਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਬ੍ੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ

ਸੜਕ ਤੋਂ ਿਰ੍ਾਾਂ ਜਾਕ ੇਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਹੀਏ ਫੁੱਟਿਾਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰ:ੋ
1. ਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ  ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ।ੋ
2. ਆਿਣਾ ਿੈਰ ਗੈਸ ਿੈਡਲ/ਐਕਸਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।
3. ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਓ।
4. ਆਿਣ ੇਪਿੱਛ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ
5. ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਫੁੱਟਿਾਥ ਤ ੇਵਾਿਸ ਚਲਾਓ।
ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇਸਟੀਅਪਰੰਗ ਵ੍ੀਲ ਨੂੰ  ਨਾ ਪਖੱਚੋ ਅਤ ੇਨਾ ਮੋੜ।ੋ ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਦਂ ੇਟ੍ੈ ਪਫਕ ਪਵੱਚਕਾਰ ਜਾ ਕ ੇਪਮਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਿੈਡਲ/ਐਕਸਲੇਟਰ ਫਸ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰ:ੋ
1. ਪਨਊਟਰਲ ਪਗਅਰ ਪਵੱਚ ਿਾਓ।
2. ਬ੍ੇਕਾਾਂ ਲਗਾਓ।
3. ਆਿਣੀ ਨਜਰ ਸੜਕ ਤ ੇਰੱਖੋ।
4. ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ।ੋ
5. ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਹਾਰਨ ਦਬਾਓ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ
6. ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ ੇਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ।
7. ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਪਦਓ ਅਤ ੇਇਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਪਦਓ।
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ਟੱਕਰ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝ ੋਜੋ ਟੱਕਰਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ 
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਹ ੋਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਬਾਰ ੇਜਾਣੋ। 

ਟੱਕਰਾਾਂ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ
ਟੱਕਰਾਾਂ ਹੋਣ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ:
• ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਬੇਪਧਆਨਾ ਹੋਣਾ।
• ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਫ਼ਤਾਰ।
• ਗਲਤ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ।
• ਰਾਹ-ਦ-ੇਅਪਧਕਾਰ ਦ ੇਪਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ।
• ਰੁੱਕਣ ਦ ੇਪਸਗਨਲਾਾਂ ਅਤ ੇਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ।
• ਸੜਕ ਦ ੇਗਲਤ ਿਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਵਾਹਨ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਤੇਜ ਜਾਾਂ ਧੀਮਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣ ੇਪਕਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਜਗਦ ੇਵੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹ ੋਜਾਓ। ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਉਥੱੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੰਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵ।ੇ ਪਧਆਨ 
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ।
ਜੇ ਹ ੋਸਕ,ੇ ਤਾਾਂ ਟੱਕਰਾਾਂ ਦ ੇਨੇੜ ੇਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਖਮੀ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹ ੇਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਪਵਚ ਹ ੋਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਤਾਾਂ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਰੂਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਕਸੇ ਨੂੰ  ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਉਸਨੂੰ  

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ ਰੁਕਣ ਪਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਪਹਣ ਨੂੰ  "ਪਹੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ" ਪਕਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਜਾ ਸਖ਼ਤ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹ।ੋ

• ਜੇ ਪਕਸੇ ਨੂੰ  ਸੱਟ ਲਗੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ
• ਜੇ ਪਕਸੇ ਨੂੰ  ਠੇਸ ਨਾ ਿਹੁੰਚੀ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਆਿਣੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਫਰ 

9-1-1 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ 

ਿਤਾ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਅਤ ੇਇਸ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ 
ਪਕਸੇ ਨੂੰ  ਪਦਖਾਓ।

• ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਖਮੀ ਜਾਾਂ ਮਰ ਪਗਆ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟੱਕਰ ਦ ੇ24 ਘੰਪਟਆਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰ ਨ 
ਲਾਗ ੂਨੂੰ  ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ, ਦਲਾਲ ਜਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਿ੍ਤੀਪਨਧੀ ਵੀ ਪਰਿੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਉਦਂਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਖੜ੍ੀ ਕਾਰ ਜਾਾਂ 
ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਵੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਆਿਣ ੇਨਾਮ, ਫੋਨ 
ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਿਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡ।ੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤੌਰ ਤ ੇਨੋਟ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਸੰਿਤੀ 
ਨਾਲ ਜੋੜ।ੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਨੂੰ  ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਓ।
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• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਜਾਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਮਨੁੱ ਖੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਜਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ  ਪਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ 
ਕਰ।ੋ ਜਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ  ਮਰਨ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ

ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਤ ੇ10 ਪਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ DMV ਨੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਜ:ੇ
• ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ  $1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
• ਕੋਈ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਾਾਂ ਮਰ ਪਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਾਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਸੱਟਾਾਂ 

ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ   
dmv.ca.gov/portal/dmv-virtual-office/accident-reporting/ ਤ ੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ (SR 1) ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਾਂ 
DMV ਕੋਲ ਪਰਿੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ, ਦਲਾਲ ਜਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਿ੍ਤੀਪਨਧੀ ਵੀ ਪਰਿੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇ(ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿ੍ਤੀਪਨਧੀ ਦੁਆਰਾ) 
ਪਰਿੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਚਾਹ ੇਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਾਂ ਵੀ 
ਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਟੱਕਰ ਿ੍ਾਈਵੇਟ ਿ੍ੋਿਰਟੀ ਪਵੱਚ ਹੋਈ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਪਵਚ ਅਸਫਲ ਰਪਹੰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ 
ਅਪਧਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
dmv.ca.gov/forms ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਲੱਭ ੋਜਾਾਂ 1-800-777-0133 ਉਤੱ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ
ਅਤ ੇSR 1 ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ।ੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।

ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਪਬਨਾਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪਵਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ ਪਕ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦ ੇਆਖਰੀ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸਾਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੀਮਾ ਸਬੂਤ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ (SR 22/SR 1P) ਿ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਸਨੂੰ  ਪਤੰਨ-ਸਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹ।ੋ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਫ੍ੀਵੇਅ ਤ ੇਅਯੋਗ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਫ੍ੀਵੇਅ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੰਦਾ ਹ:ੈ
• ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਆ ਜਾਓ।
• ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵ ੋਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹ।ੈ
• ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ।ੋ
• ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕ ੇਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਤ ੇਵਾਿਸ ਜਾਓ। ਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਸੱਜੇ ਿਾਪਸਓ ਵਾਿਸ 

ਜਾਓ (ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਤੋਂ ਦੂਰ)। 
• ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂੀ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਾਂ ਲਗਾ ਕ ੇਬੈਠੇ ਰਹ।ੋ
• ਆਿਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਰਾਤ 

ਨੂੰ  ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਾਂ ਪਵਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਪਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਆਕਰਪਸ਼ਤ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਸਨ।

ਕੁਝ ਅਪਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣਾ ਅਤ ੇਦੂਰ ਰਪਹਣਾ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਉਹ ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪਜੱਥੇ ਹਨ:
• ਮੋਢ ੇਤ ੇਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
• ਗਾਰਡਰੇਲ ਹ।ੈ
• ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਖੇਤਰ ਤਾਾਂ ਪਕ ਫ੍ੀਵ ੇਲੇਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹ।ੋ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵ ੇਿੈਟਰੋਲ (CHP) ਫ੍ੀਵੇਅ ਸੇਵਾ ਗਸ਼ਤ (FSP)
ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ, CHP FSP ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਮੁਫਤ ਸੜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਫ੍ੀਵ ੇਉਤੱ ੇਫੱਸ ਜਾਾਂਦ ੇਹ ੋਪਕਉਪਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਰੁੱਕ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ FSP ਇਹ ਕਰੇਗਾ:
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹ ੈਤਾਾਂ ਇੱਕ ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ  "ਜੰਿ ਸਟਾਰਟ" ਕਰੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤ ੇਹੋਜਾਾਂ ਨੂੰ  ਟੇਿ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਿੰਚਰ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਨੂੰ  ਬਦਲੇਗਾ।
• CHP ਨੂੰ  ਟੱਕਰ ਬਾਰ ੇਪਰਿੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ FSP ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ  CHP-ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨ 
ਤ ੇ(ਮੁਫਤ ਪਵਚ) ਪਖੱਚ ਕ ੇਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। FSP ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। CHP 
ਆਟ ੋਕੱਲਬ ਜਾਾਂ ਟੋਅ ਸਰਪਵਸ ਨੂੰ  ਸੂ ਪਚਤ ਕਰੇਗੀ।
FSP ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ:
• ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਟੋਅ ਕ ੇਪਕਸੇ ਪਨਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
• ਟੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤ ੇਬਾਡੀ ਸ਼ੋਿ ਕੰਿਨੀਆਾਂ ਦੀ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ।
• ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਾਂ ਨੂੰ  ਟੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
• ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ੋਜੋ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  CHP ਦੁਆਰਾ 

ਪਨਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ।
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FSP ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 5-1-1 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਰੇਲਮਾਰਗ ਟਰੈਕਾਾਂ ਤ ੇਬੰਦ ਹੋਏ ਵਾਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਰੁਕਦਾ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ 
ਪਦੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਲ ਟ੍ੈਕ ਦ ੇਪਕਸੇ ਵੀ ਪਹੱਸੇ ਨੂੰ  ਰੋਕ 
ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲੋ ਅਤ ੇਕਾਨੂੰ ਨ 
ਲਾਗ ੂਨੂੰ  ਸੂ ਪਚਤ ਕਰ।ੋ
• ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇੜ ੇਆ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਚੇਤਾਵਨੀ 

ਲਾਈਟਾਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ: ਤੁਰੰਤ ਆਿਣ ੇ
ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਿੱਟੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, 
ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੱਲ ਦ ੇ45 ਪਡਗਰੀ ਕੋਣ ਤ ੇਦੌੜ।ੋ ਪਫਰ 
9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਟ੍ੇਨ ਦ ੇਿਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪਸਰਫ਼ 20 
ਸਪਕੰਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਜਦੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ 
ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਾਂ: ਆਿਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਿਟੜੀਆਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਰੇਲਮਾਰਗ 
ਕ੍ਾ ਪ ਸੰਗ ਿੋਸਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੈਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਤ ੇਪਲਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੋਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨ 
ਪਸਸਟਮ (ਈਐਨਐਸ) ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਥਾਾਂ, ਕ੍ਾ ਪਸੰਗ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਪਲਪਖਆ 
ਹੋਵੇ), ਅਤ ੇਸੜਕ ਜਾਾਂ ਹਾਈਵੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਉ ਨ੍ਂਾਾਂ ਟ੍ੈਕਾਾਂ ਉਿਰੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 
ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪਕ ਵਾਹਨ ਿਟੜੀਆਾਂ ਉਤੱ ੇਹੈ। ਈਐਨਐਸ ਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9-1-1 
ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਦਰਘਟਨਾ ਖੇਤਰ

ਦਰਘਟਨਾ ਖੇਤਰ

ਬੇਪਧਆਨ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਨਾ ਕਰੋ
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਪਧਆਨੇ ਹੋਵ।ੋ ਕੁਝ ਆਮ ਭਟਕਣਾ ਇਹ 
ਹਨ:
• ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤ ੇਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ।
• ਜੀਿੀਐਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ।
• ਸੰਗੀਤ, ਆਵਾਜ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਨਯੰਤਰਣ ਬਦਲਣੇ।
• ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।
• ਮੇਕਅਿ ਲਗਾਉਣਾ।
• ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ।
• ਬੱਪਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਲਤੂਆਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਣਾ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਭਟਕਣਾਾਂ ਤੋਂ ਿ੍ਹੇਜ ਕਰ।ੋ 

ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤ ੇਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ
ਸੈਲ ਫੋਨ ਬੇਪਧਆਨੀ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।  ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ 
ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਸਰਫ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ੇਅਤ ੇਇਕ ਹੈਂਡ-ਫਰੀ ਮੋਡ ਪਵਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

ੁ

ੁ
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ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤ ੇਪਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਪਵੰਗ ਤ ੇ
ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਹਨ: 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸੈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਦਓ। ਕਾਲ ਨੂੰ  ਵੌਇਸਮੇਲ ਤ ੇ

ਜਾਣ ਪਦਓ।
• ਸੜਕ ਦ ੇਬਾਹਰ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਿਵ।ੇ
• ਜੇ ਹ ੋਸਕ ੇਤਾਾਂ ਪਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਪਦਓ।
• ਆਡੀਓ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ 

ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਿਾਓ। 
• ਆਿਣ ੇਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤ ੇਸੰਗੀਤ ਨਾ ਬਦਲੋ।
• ਪਸਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ
• ਆਿਣ ੇਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ  ਪਵੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਾਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਤ ੇਜੋੜ।ੋ ਇਹ ਸੜਕ ਦ ੇ

ਪਦ੍ਸ਼ ਪਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਿਾਉਦਂਾ ਹੋਵ।ੇ
• ਜੋੜ ੇਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤ ੇਪਸੰਗਲ ਸਵਾਈਿ ਜਾਾਂ ਟੱਚ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ
ਆਿਣ ੇਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ:ੋ
• ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵੇਲੇ।
• ਪਧਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ।
• ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ 

ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਏ ਕਰਦ।ੇ

ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਣਾ
ਵਾਹਨਾਾਂ ਪਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਵਧੇਰ ੇ
ਸਵ-ੈਡਰਾਈਪਵੰਗ ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਅਪਜਹ ੇਵਾਹਨ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ ਜੋ ਐਡਵਾਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿ੍ਣਾਲੀ (ADAS) ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਿ੍ਣਾਲੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੀਆਾਂ 
ਸਪਥਤੀਆਾਂ ਿ੍ਤੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤ ੇਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ।

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਸਾਰ ੇਗੈਸ-ਸੰਚਾਲਤ ਵਾਹਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਿੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਘਾਤਕ, ਗੰਧਹੀਣ ਗੈਸ ਹ ੈਜੋ ਵਾਹਨ ਦ ੇਪਨਕਾਸ ਿਾਈਿ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਪਹਰ ਦ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਥਕਾਵਟ
• ਉਬਾਸੀ ਆਉਣਾ
• ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
• ਮਤਲੀ
• ਪਸਰ ਦਰਦ
• ਕੰਨ ਪਵਚ ਅਵਾਜ ਗੁੰਜਣਾ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਪਹਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇਪਨਕਾਸੀ ਪਸਸਟਮ ਦੀ ਪਨਯਮਤ 
ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਚਾਲੂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਿਾਰਕ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਪਵੰਡ ੋਨੂੰ  ਅਧੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਪਦਓ। 
ਗੈਰਾਜ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲੇ ਪਬਨਾਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰ।ੋ



ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਤਰ ਨ ਵਵਡਸ਼ੀਲਡ, ਡੈਸਬੋਰਡ,  
ਜਾਂ ਗੱਡ਼ੀ ਦੇ ਕਸੋਲ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਹ।ੈ 
 
ਇਹ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਦਰਿਸ਼ ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  
 
ਡਰਾਇਵਰ ਮਾਊਂਟ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਕ 
ਵਸਗਲ ਸਵਾਈਪ ਜਾਂ ਟਚ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਗਡ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲ ਹੈਂਡਸ-ਫਰਿ਼ੀ ਉਪਕਰਣ  
ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਨਨ ਦੇ ਵਵਰੁੱ ਧ ਹੈ।  ®

ਹਥਾਂ ਨ ਮੋਬਾਇਲ 
ਉਪਕਰਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ

ੰ ੂੰ ੰ
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ਧਾਰਾ 12.  ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ ਿ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਡਰਾਇਪਵੰਗ (DUI) ਕਾਨੂੰ ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੋਵਾਾਂ ਤ ੇ
ਲਾਗ ੂਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦ ੇਿ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ 
ਹ ੈਜੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਕਾਨੂੰ ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਡਰੱਗ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਿ੍ ਾਿਤ 
ਕਰਦ ੇਹ ੋਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਰ ੇਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਅਤ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦ ੇਅਤ ੇਸੁਣਦ ੇਹ ੋਉਸ ਤ ੇਿ੍ਤੀਪਕ੍ਆ ਨੂੰ  
ਿ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪਕੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ:ੈ
• ਪਕਸੇ ਵੀ ਰੂਿ ਪਵਚ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣੀ। ਇਸ ਪਵਚ ਖਾਾਂਸੀ 

ਪਸਰਿ ਵਰਗੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਪਵਚ ਤਜਵੀਜ ਜਾਾਂ ਕਾਉਟਂਰ-ਤੋਂ-ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਡਰੱਗ ਦ ੇਪਕਸੇ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ
ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦ ੇਲੇਬਲ ਿੜ੍ਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਪਕਸ 
ਪਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦ ੇਿ੍ਭਾਵ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹ ੈਪਕ 
ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਿ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਖੂਨ ਜਾਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਪਹਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇ
ਹ,ੋ ਤਾਾਂ DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਦ ੇਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਾਹਨ ਪਵਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਾਂ ਭੰਗ ਉਤਿਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਰਖਣਾ
ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਵਾਹਨ ਪਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਭੰਗ ਦ ੇਉਤਿਾਦਾਾਂ ਨੂੰ  ਪਲਜਾਣ ਬਾਰ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਬਹੁਤ 
ਸਖਤ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਪਵਚ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ 
ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣਾ ਜਾਾਂ ਭੰਗ ਿੀਣੀ ਜਾਾਂ ਖਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਪਵਚ ਕੋਈ 
ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਭੰਗ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਭਪਰਆ, ਸੀਲਬੰਦ ਅਤ ੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ।ੈ ਜੇ ਇਹ ਖੱੁਲ੍ਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਟਰੰਕ ਜਾਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਪਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਜੱਥੇ 
ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦ।ੇ (ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ, ਕੈਂਿਰ ਜਾਾਂ 
ਮੋਟਰਹੋਮ ਦ ੇਯਾਤਰੀ ਹ।ੋ) ਆਿਣ ੇਦਸਤਾਨੇ ਦ ੇਬਕਸੇ ਪਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਖੁੱ ਲੇ੍ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ  ਰੱਖਣਾ 
ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ
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ਖੂਨ ਪਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਤਰਾ (BAC) ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦ ੇਪਨਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਦ ੇਿ੍ਵਾਹ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦ ੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ BAC ਮਾਿਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਪਵੱਚ ਪਕੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹ।ੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਡਾ BAC ਹ:ੈ
• 0.08% ਜਾਾਂ ਵੱਧ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋ)।
• 0.01% ਜਾਾਂ ਵੱਧ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋ)।
• 0.01% ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਪਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਪਵਚ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ DUI ਿ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਤ ੇਹੋ)।
• 0.04% ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਪਜਸਨੂੰ  ਵਿਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ।ੈ 
• 0.04% ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਾਏ ਤ ੇਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪਲਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ BAC ਨਾਲ ਡਰਾਇਵ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਉਤੱ ੇ
DUI ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ BAC ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਦਾ ਇਹ 
ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹ।ੈ ਕਰੀਬ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ 
ਦ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿ੍ਭਾਵ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਦ ੇਿੱਧਰ ਉਤੱ ੇ
ਵੀ। ਇਸ ਉਤੱ ੇਪਨਰਭਰ ਕਰਪਦਆਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਪਵੱਚ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਬਨਾਾਂ BAC ਮਾਿ ਦ ੇ
ਪਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇDUI ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਹੇਠਾਾਂ ਸਾਰਣੀ BAC ਅਨੁਮਾਨ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਪਕ ਪਕੰਨੇ ਪਡ੍ੰਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਲੰਗ, ਅਤ ੇ
ਸਰੀਪਰਕ ਭਾਰ ਉਤੱ ੇਅਧਾਪਰਤ ਹ।ੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਿੈੱਗ ਵੀ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿ੍ਭਾਪਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਤਰਾ (BAC)ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਤਰਾ (BAC)
ਮਰਦ (M) / ਔਰਤ (F) ਲਈ ਸਾਰਣੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈੱਗਾਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ

ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਵਿਤੀ100 120 140 160 180 200 220 240

0
M .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ਵਸਰਫ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸੀਮਾF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

1
M .06 .05 .04 .04 .03 .03 .03 .02

ਡ੍ਾਇਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ  
ਖਰਾਬ ਹੋਈ

F .07 .06 .05 .04 .04 .03 .03 .03

2
M .12 .10 .09 .07 .07 .06 .05 .05
F .13 .11 .09 .08 .07 .07 .06 .06

3
M .18 .15 .13 .11 .10 .09 .08 .07
F .20 .17 .14 .12 .11 .10 .09 .08

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ  
'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ

4
M .24 .20 .17 .15 .13 .12 .11 .10
F .26 .22 .19 .17 .15 .13 .12 .11

5
M .30 .25 .21 .19 .17 .15 .14 .12
F .33 .28 .24 .21 .18 .17 .15 .14

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਰਵਮਆਨ 40 ਬੀਤੇ ਹਰੇਕ 40 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ 0.01% ਘਟਾਓ।
1 ਪੈੱਗ = 1.5 ਆਉਂਸ. 80 ਪਰੂਫ ਸ਼ਰਾਬ, 12 ਆਉਂਸ. 5% ਬੀਅਰ, ਜਾਂ 5 ਆਉਂਸ. 12% ਿਾਈਨ।

100 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿਾਣੀ ਉਤੱ ੇਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਲਾਗ ੂਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ਼ਤੀ, ਜੈੱਟ 
ਸਕੀ, ਿਾਣੀ ਸਕੀ, ਐਕੁਆਿਲੇਨ, ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਿੀਣਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਰਬਰਸ ਅਤ ੇਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 
(California Harbors and Navigation Code) ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਪਸੱਖੋ।
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DUI ਪਗ੍ਫਤਾਰੀਆਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ, ਬਲੱਡ, ਜਾਾਂ ਿੇਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ 
ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹ ੋਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡ ੇਉਤੱ ੇDUI ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਿੂਰਵ ਅਲਕੋਹਲ ਸਕਰੀਪਨੰਗ (PAS) ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਸਾਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਦ ੇਹ,ੋ ਨਸ਼ੇ 
ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਪਹਚਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਫਰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਜਾਾਂ ਿੇਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਾਜਮੀ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ, ਬਲੱਡ, ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਿੇਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ 
DMV ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਮੁੱਅਤਲ ਜਾਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  DUI ਲਈ ਪਗ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ:ੈ 
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧਕੀ ਿ੍ਤੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ DMV ਤੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ 

ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
• ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  30 

ਪਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਰਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
• ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਗ੍ਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਪਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ DMV ਿ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

DUI ਜੁਰਮ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  DUI ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ 
ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ  DUI ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੀਮਾ ਸਬੂਤ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ(SR 22/SR 1P) ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨਾ 

ਹੋਵੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਕਸੇ ਲਾਗ ੂਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਿਾਬੰਦੀ ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਲਾਕ ਯੰਤਰ (IID) ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ 

ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  DUI ਦੋਸ਼ੀ ਠਪਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ  6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
• ਤੁਹਾਨੂੰ  $390–$1000 ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
• ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਿੈ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਿ੍ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ ਪਕਸੇ ਦ ੇਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਾਂ 

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਸਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਸਾਰ ੇDUI ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਵਰ ਪਰਕਾਰਡ ਤ ੇ10 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰਪਹੰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ DUI ਪਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ DMV ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੋਰ ਸਖਤ 
ਸਜਾ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ।ੈ
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21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਇਵਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸੇਵਨ ਿ੍ਤੀ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਹਨ।
ਅਲਕੋਹਲ ਰੱਖਣਾ:
• ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਜਾਾਂ ਵਾਈਨ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦ ੇਜਦ ਤਕ ਪਕ 

ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ 21 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਿੂਰਾ, 
ਸੀਲ ਅਤ ੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਖੋਪਲ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ  ਟਰੰਕ ਜਾਾਂ ਉਸ 
ਜਗ੍ਾ ਪਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦ।ੇ 
ਅਿਵਾਦ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਆਫਸਾਈਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪਵਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਡੱਪਬਆਾਂ ਪਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਪਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਨਾਲ ਫੜ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਤੁਹਾਡ ੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ  30 ਪਦਨਾਾਂ ਤਕ ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ  $1000 ਤੱਕ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਅਦਾਲਤ DMV ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਿਪਹਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਦੇਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣੀ:
• ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਉਤੱ ੇਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣ ਬਾਰ ੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਸਕ੍ੀਪਨੰਗ ਟੈਸਟ 
(PAS), ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਾਇਪਣਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ DUI ਦ ੇ0.01% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੇBAC ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਿਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ DMV 1 ਸਾਲ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

 — ਤੁਹਾਡ ੇਿਪਹਲੇ ਅਿਰਾਧ 'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ DUI ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ

 — ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਉਤੱ ੇਹੋਰ ਅਿਰਾਧ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੰਬੇ DUI ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਏਐਸ ਤੁਹਾਡ ੇਖੁਨ ਪਵੱਚ BAC 0.05% ਪਦਖਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੁੰ  
ਸਾਹ ਜਾਾਂ ਖੁਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਜੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ BAC 0.05% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
DUI ਲਈ ਪਗ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਅਪਧਕਾਰ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
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ਧਾਰਾ 13.  ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਪਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਰੂਰਤਾਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ ਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਪਕ ਇਸ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਪਵੱਚ 
ਵਰਤ ਸਕ।ੋ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਾਈਡ ਲਈ, 
dmv.ca.gov/vrservicesਤ ੇਜਾਓ।

ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਾਂ ਵੇਚਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਿਣ ੇਨਾਮ ਉਤੱ ੇ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਪਦਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਵਾਹਨ ਵੇਚਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  5 ਪਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ DMV ਨੂੰ  
ਸੁ ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਅਤ ੇਦੇਣਦਾਰੀ ਦ ੇਛੁਟਕਾਰ ੇਦ ੇਨੋਪਟਸ 
(NRL) ਨਾਲ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ dmv.ca.gov/nrl/ ਤ ੇਜਾਓ। 

ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਵਾਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਰਪਜਸਟਰਡ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਨੂੰ  
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਚ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ। ਨਾਗਪਰਕ ਬਣਨ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਪਵੱਚ 
ਨੌਕਰੀ ਿ੍ ਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 20 
ਪਦਨ ਹਨ। ਪਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ "ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ" ਦੇਖੋ। 
ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਵਾਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੋਗ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ DMV ਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੈਰ-ਨਾਗਪਰਕ ਫੌਜੀ ਅਮਲੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਪਰਕ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਗ੍ਪਹ ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸ ਿਲੇਟਾਾਂ 
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਪਵੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਿਲੇਟਾਾਂ 
ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਲੇਟਾਾਂ ਦੀ ਪਮਆਦ 
ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਗ੍ਪਹ ਰਾਜ ਪਵੱਚ ਰਪਜਸਟ੍ੀਕਰਣ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵੱਚ ਵਾਹਨ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
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ੇ ੂੰ ੁੱ
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ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ  
ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ  
ਉੱਤਰੀ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
(916) 657-6464 
(916) 657-7109

ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
(510) 563-8998

ਲਾਸ ਏਜਲਸ ਅਤੇ 
ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਟੀਆਂ  
(310) 615-3552

ਮਧ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
(714) 705-1588

ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਚਕ/ਆਊਟਰੀਚ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਨ ਪਛੋ! 

ਆਪਣੇ ਨੜਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ dmv.ca.gov ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਚਕ/ਆਊਟਰੀਚ ਪਗਰਾਮ “ਸਰੁਖਖਅਤ ਡਰਾਈਖਵੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਮਾਰਗ।”
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ਧਾਰਾ 14.  ਪਵੱਤੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੀਮ ੇਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾ ਅਤ ੇਲੋੜ 
ਹ,ੈ ਅਤ ੇਟਕਰਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਿਣੀ ਪਵੱਤੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ (ਬੀਮਾ) ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਿਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਪਕਸੇ ਟੱਕਰ ਪਵਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੁੰਦ ੇ
ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਅਪਧਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਪਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ 
ਪਦਖਾ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 
ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇDMV ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
DMV ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜ:ੇ
• ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਅਤ ੇਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
• ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹ ੈਇੱਕ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਅਤ ੇDMV ਨੂੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਪਕ 

ਕੌਣ ਚਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ।
• ਟੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਿਾਪਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਬੀਮੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
• $15,000 ਇੱਕ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਾਂ ਸੱਟ ਲਈ।
• $30,000 ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਾਂ ਸੱਟ ਲਈ।
• $5,000 ਸੰਿਤੀ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਲਈ।
ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ੋਪਕ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਵਭਾਗ ਦ ੇਬੀਮਾ 
ਪਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਟ, ਬ੍ੋਕਰ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਿ੍ਦਾਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹ।ੈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 
1-800-927-ਹੈਲਿ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਬੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਬੀਮਾ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
mylowcostauto.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ 1-866-602-8861 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ
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ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਕਾਰਡ ਪਵੱਚ ਟੱਕਰਾਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਟੱਕਰ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਪਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $ 1000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ DMV ਇਸ ਨੂੰ  
ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦਾ ਇਹ 
ਟੱਕਰ ਪਕਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਤੁਹਾਡ,ੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਲਾਗ ੂ(ਜੇ ਪਰਿੋਰਟ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ

ਟੱਕਰ, ਬੀਮਾ ਅਤ ੇਨਾਬਾਲਗ ਪਵਅਕਤੀ
ਮਾਪਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤਾਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇ18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ 
ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟੱਕਰ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  
ਹਰਜਾਨੇ ਅਤ ੇਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ 18 ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਾਿੇ ਜਾਾਂ ਸਰਿ੍ਸਤ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ 18 
ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ ਆਿਣੀ ਪਵੱਤੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਆਿ ਲੈਂ ਦ ੇਹਨ।



105

ਧਾਰਾ 15.  ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਪਰਕ ਅਤ ੇਡਰਾਈਪਵੰਗ
ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਬਾਰ ੇਪਵਲੱਖਣ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਪਚੰਤਾਵਾਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ 
ਲਈ ਇਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਲਚਸਿ ਡਰਾਈਵਰ ਗਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਬਜੁਰਗ 
ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈ(ਿਰ ਇਹ 
ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਲਈ ਅਪਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ)।
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ (Senior Guide for Safe Driving, 
DL 625) ਦੇਖਣ ਜਾਾਂ ਕਾਿੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, dmv.ca.govਤ ੇਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇ
ਸਥਾਪਨਕ DMV ਦਫਤਰ ਪਵਖੇ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਾਂ 1-800-777-0133 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਆਿਣ ੇ
ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਿੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਸੀਨੀਅਰਾਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਦਲਚਸਿੀ ਡਰਾਇਵਰ 
(Seniors’ Special Interest Driver Guide) ਗਾਈਡ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  
dmv.ca.gov/seniors ਤ ੇਉਿਲਬਧ ਹ।ੈ
ਬਜੁਰਗ ਵਜੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਖੇਤਰ ਪਵਚ ਸੀਨੀਅਰ 
ਡਰਾਈਵਰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ(Senior Driver 
Ombudsman Program):

Los Angeles and Central Coast Counties (310) 615-3552

Sacramento and Northern California Counties (916) 657-6464

Orange and San Diego Counties (714) 705-1588

San Francisco, Oakland, and Bay Areas (510) 563-8998

ਿ੍ੋੜ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (Mature Driver Program)
ਿ੍ੋੜ ਡਰਾਇਵਰ ਿ੍ੋਗਰਾਮ (Mature Driver Program) ਇੱਕ ਅੱਠ-ਘੰਪਟਆਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹ ੈਜੋ 
55 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਲਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਵਪਸ਼ਆਾਂ ਨੂੰ  ਕਵਰ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿ੍ੋੜ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿ੍ੋੜ ਡਰਾਈਵਰ ਿ੍ੋਗਰਾਮ (Mature Driver Program) ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਿਨੀ ਛੂਟ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਆਿਣ ੇਸੰਿੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇਬੀਮਾ ਿ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ 
ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਘੰਪਟਆਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਿੂਰਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨੂੰ  
ਨਪਵਆ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਤੁਸੀਂ DMV-ਿ੍ਮਾਪਣਤ ਿ੍ਦਾਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨੇੜ ੇਸਥਾਨਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ dmv.ca.gov ਤ ੇਜਾਓ।
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ਸੀਨੀਅਰ ID ਕਾਰਡ
ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਜੋ 62 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਬਨਾ-ਫੀਸ ਸੀਨੀਅਰ ID ਕਾਰਡ 
ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ। ਪਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹਲਾਤਾਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਆਿਣ ੇਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ  ਪਬਨਾਾਂ-
ਲਾਗਤ ID ਕਾਰਡ ਪਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ। ID ਕਾਰਡ ਪਸਰਫ ਿਪਹਚਾਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ੇ
ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਵੇਰਵ ੇdmv.ca.gov/id-cards ਤ ੇਲੱਭ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਧਾਰਾ 16.  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸਤਰ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ

ਵੀਹਲ-ਦ-ੇਪਿੱਛ ੇ
ਡਰਾਇਪਵੰਗ 
ਟੈਸਟ

ਡਰਾਇਪਵੰਗ ਟੈਸਟ ਪਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ DMV ਪਸੱਪਖਅਕ ਹ ੈਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰਾਇਪਵੰਗ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਪਖਆ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ

ਖੂਨ ਪਵੱਚ 
ਅਲਕੋਹਲ 
ਮਾਤਰਾ (BAC)

ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਇਕਾਗਰਤਾ (BAC) ਤੁਹਾਡ ੇਬਲੱਡ ਪਵੱਚ 
ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ BAC 0.10% 
ਹ,ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇ100 ਪਮਲੀਲੀਟਰ ਦ ੇਖੂਨ ਪਵੱਚ 
0.10 ਗ੍ਾਮ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹ।ੈ BAC 0.08% ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੇਨਾਲ 
ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹ।ੈ

ਸਪਥਰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਿ੍ਤੀ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਨ 
ਿ੍ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਨਜਰ ਨੂੰ  ਪਹਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਿਣ ੇ
ਅਗਲੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹ,ੈ ਪਕਉਪਂਕ ਇਹ ਟੱਕਰਾਾਂ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਹਾਉਸਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜ ੋਪਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਰਪਹਣ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 
ਲਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਕੈਂਿਰ ਨਾਲ ਜੁਪੜਆ ਹ।ੈ

HOV ਲੇਨ ਉਚੱ-ਦਖਲ ਵਾਹਨ ਲੇਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸੰਪਖਆ ਦ ੇਪਵਅਕਤੀ 
ਪਲਜਾਉਦਂ ੇਵਾਹਨ ਲਈ ਟ੍ੈਪਫਕ ਲੇਨ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ 
ਸੰਪਖਆ ਦਾ ਪਨਮਨਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਜਾ ਰਹ,ੇ ਜ ੋਪਕ ਸੜਕ ਪਚੰਨਾਾਂ ਪਵੱਚ 
ਪਲਸਟ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ  HOV ਲੇਨ ਪਵੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜੰਿ ਸਟਾਰਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹ,ੈ ਜੰਿ ਸਟਾਰਟ ਜੰਿਰ ਤਾਰਾਾਂ ਦਾ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਜੁੜਣ ਦੁਆਰਾ 
ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਚੁਰਾਹ ੇਜਾਾਂ ਕ੍ਾਸਵਾਕ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਸੜਕ ਉਤੱ ੇਪਚੱਟੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ। ਸੀਮਾ 
ਰੇਖਾਵਾਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਾਂ ਹਨ ਪਕ ਪਕਥ ੇਰੁਕਣਾ ਹ।ੈ 

ਰਾਹਗੀਰ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿੈਦਲ ਹ ੈਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸ ੇਹੋਰ 
ਚੀਜ ਉਤੱ ੇਹ,ੈ ਪਜਵੇਂ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਸ ਜਾਾਂ ਸਕੇਟਬੋਰਡ। ਇੱਕ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਿਾਹਜ ਪਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋਪਕ 
ਆਵਾਜਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਿਹੀਆ, ਚਾਰ ਿਹੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਾਂ ਵ੍ੀਲ 
ਚੇਅਰ ਚਲਾ ਪਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ

ਸੀਮਾਾਂਤ ਨਜਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਨਜਰ ਦ ੇਕੋਪਨਆਾਂ ਉਤੱ ੇਕੀ ਦਖ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ 
ਪਸੱਧਾ ਦੇਖਦ ੇਹ।ੋ
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ਲੰਘਣ-ਦਾ-
ਅਪਧਕਾਰ

ਸਮਝਣ ਪਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ੋਪਕ ਹਲਾਤਾਾਂ ਪਵੱਚ ਪਕਸ ਨੂੰ  ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਵਾਹਨ, ਰਾਹਗੀਰ, ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੜਕ 
ਉਤੱ ੇਪਮਲਦ ੇਹਨ। ਪਜਹੜਾ ਪਵਅਕਤੀ ਿਪਹਲਾਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਉਸ ਕੋਲ 
“ਲੰਘਣ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ” ਹ।ੈ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਾਂ/ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ 
ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਪਜਸ ਕੋਲ ਲੰਘਣ-ਦਾ-
ਅਪਧਕਾਰ ਹ।ੈ

ਸੜਕ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਪਜਸ ਉਤੱ ੇਵਾਹਨ ਚੱਲਦ ੇਹਨ।

ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 
ਫੇਸ

ਚੁਰਾਹ ੇਉਤੱ ੇ"ਰਾਹਗੀਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੇਸ" ਰਾਹਗੀਰਾਾਂ ਨੂੰ  ਚੱਲਣ ਦਾ 
ਪਚੰਨ੍ ਪਦੰਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਪਕ ਉਹ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਪਵੱਚ ਚੱਲ 
ਸਕਣ, ਪਤਰਛੀਆਾਂ ਸਮੇਤ। 

ਪਤੰਨ-ਸਪਕੰਟ 
ਪਨਯਮ

ਡਪਰਇਪਵੰਗ ਪਨਯਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੂਸਰ ੇਵਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਕੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਪਕਸੇ ਪਨਸ਼ਚਤ ਪਬੰਦ ੂਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਪਤੰਨ ਸਪਕੰਟ ਪਗਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਗਣਤੀ ਿੂਰੀ ਤੋਂ 
ਿਪਹਲਾਾਂ ਉਸ ਥਾਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹ।ੋ

ਟ੍ੈਪਫਕ ਚਲਾਣ ਪਜਸ ਨੂੰ  ਪਟੱਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦ ੇਹਨ, ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਚਲਾਣ ਇੱਕ ਅਪਧਕਾਪਰਤ 
ਸੰਮਨ ਹ ੈਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿਾਸ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ੈ ਪਫਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਭੇਪਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਵੈਨਿੂਲ ਵੈਨਿੂਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਨੂੰ , ਕਾਰਿੂਲ ਵਾਾਂਗ ਿਰ ਵੱਡ ੇਿੱਧਰ ਉਤੱ,ੇ ਇੱਕ ੋ
ਰਾਈਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੰਦ ੇਹਨ। ਵੈਨਿੂਲ ਵਾਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ5 ਤੋਂ 
15 ਲੌਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਾਂ। 

ਵਾਚਣਾ "ਵਾਚੋ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਧੀਮਾ ਹੋਣਾ, ਅਤ ੇਰੁਕਣ ਲਈ 
ਪਤਆਰ ਰਹ ੋ(ਜੇ ਲੋੜ ਿਏ) ਤਾਾਂ ਪਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ  ਆਿਣਾ 
ਰਾਹ-ਦਾ-ਅਪਧਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇਵ।ੇ



ਸਾਡੇ  
ਨਾਲ ਜੁੜੋ
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