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ڕێساگەلی ترافیك  
ئەگەر بێتو سەرپێچی لەو یاساو ڕێسایانەی ترافیك بكەیت كە لە سوێد هەن دووچاری سزای پارەدان 

 دەبیتەوه. لە ماڵپەڕی بە ڕئوه بە رایە تی گواستنە وه   www.transportstyrelsen.se كە هی
Transportstyrelsen زانیاری سەبارەت بە هەندێك لەو ڕێسایانە هەن كە لە سوێددا برەویان هەیە.

ئایا پرسیارت هەیە؟
 بەشی خزمەتی مشتەریانی دەزگای هاتووچۆ Trafikverket و بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە

 Transportsstyrelsen. دەتوانی وەاڵمی پرسیارەکانت وەربگریت بە زمانی سوێدی ە ئینگلیزی. 

ئەگەر پرسیاری ترت هەیە ئەوا پەیوەندی بە بەدالەی دەزگای هاتووچۆ Trafikverket بە ژمارەتەلەفۆنی
 ٠77١- 9٢١ 9٢١ 

یاخود پەیوەندی بكەن بەدالەی بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەوه Transportstyrelsen بەژمارەتەلەفۆنی 
.٠77٥٠٣ ٥٠٣-١

Trafikverket بەشی خزمەتی مشتەریانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ
بۆ پرسیارکردن دەربارەی ڕێگاوبان تەلەفۆن بکە بۆ ٢٤ ٢٤ ٢٤ - ٠77١

و بۆ پرسیارکردن دەربارەی ئاژۆتننامە تەلەفۆن بکە بۆ ١9 ١٨ ١7 - ٠77١
 :Transportsstyrelsen بەشی خزمەتی مشتەریانی بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە

بۆ پرسیارکردن دەربارەی ئۆتۆمبیل تەلەفۆن بکە بۆ ١٦ ١٥ ١٤-٠77١
و بۆ پرسیارکردن دەربارەی ئاژۆتننامە تەلەفۆن بکە بۆ ٨١ ٨١ ٨١-٠77١.

Trafikverket, 781 89 borlänge. besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0 10-123 50 00 
www.trafikverket .se



پارەدان، لە كیسدانی ئاژوتننامەكەت یاخود سزای زیندانی ببیتەوه. پۆلیس مافی هەڵسەنگاندنی ئاستی ئە لکهولی 

هەیە لە خوێنتدا، هەرچەنده هیچ هۆیەك نەبێت بۆ گومانكردن لەوەی كە مەیت خواردبێتەوه. سنووری بە مە ستی 

لێخورین هە موو جۆره  ماشینیك ده گریتە وه ، نە ك تە نها لە  ڕیگا و باندا. بە ڵكوو پۆلیس، ده زگای گوومرگ و 

پاسە وانی كە ناره كان مافی كۆنتڕۆلكردنی ئە و كە  سانە یان هە یە  كە  جیگای گوومانن لە وه ی كە  ئە لكهول یان 

ده رمانی هۆشبە ریان خواردۆتە وه . گە ر گوومان بكریت لە  شووفیرێ كە ئالووده ی ده رمانخواردنە  ئە وا تاقی 

ئە كرێتە وه .

هەبوونی ئۆتۆمبیل
تۆ ئەگەر سووكەماتۆڕ، ماتۆڕ، ئۆتۆمبیل، لۆری یان ئۆتۆبوست هەبێت كە لە ناو ترافیكدا بن، ئە وا دەبێت 

بیمەیەكی ترافیكت هەبێت. هەروەها دەبێت باجی ئۆتۆمبیلیش بدەیت. ئەگەر خاوەنی ئۆتۆمبیلیت ئەوا 

لەسەرتە كە لەالی  Svensk Bilprovning ئۆتۆمبیلەكەت فەحس بكەیت. كاتێك كە ئۆتۆمبیلێك دەكڕیت 

یان دەفرۆشیت دەبێت ئە وه  بە  Transportstyrelsen ڕابگەیەنیت. ئەگەر دەتەوێت ئۆتۆمبیل بكڕیت بەاڵم 

ژمارەی كەسیی سوێدیت نییە بۆت هەیە لەالی Transportstyrelsen داوای ژمارەیەكی هاوبەند بكەیت. 

تایە 
لە بەرواری١ ی ١٢ هە  تا وه كو ٣١ ی ٣ تۆ دەبێت تایەی زستانە ببەستیت ئەگەر ڕێگاوبان خز یان 

بەفرانبار بێت. تایەری زستانە ده کرێت مێخدار یان بێمێخ بێت. ئەگەر تایەری مێخدارت هەیە بۆت هەیە كە 

كە لە١ ی ١٠ هە تاوه كو ١٥ ی٤ بیانبەستیت، یاخود هەتاكوو ڕێگاوبانەكان خزن. 

نیوەچرا 
لەكاتی ئاژۆتنتدا لە ناو سوێد دەبێت هەمیشە نیوەچراكەت پێ بێت، تەنانەت لە ڕۆژیشدا. 

ئاژوتننامە 
بۆ ئەوەی ئاژوتننامە لە سوێددا بە دەست بهێنیت دەبێت لە تاقیكردنەوەی لێخوڕیندا دەربچیت. تاقیكردنەوەی 

لێخوڕین دووبەشە، یەكێكیان تیۆری و ئەوەی تریشیان لێخوڕین. ئەگەر ئاژوتننامەی وواڵتێکی دیكەت 

هەیە کە وواڵتی ئێ ئێ ئێس نیە، ئەوا دەبێت تاقیکردنەوی لێخوڕین بکەیت.  ئەگەر بێتو سەرپێچی لە یاسا 

و ڕێسای ترافیك لە سوێد بكەیت ئەوا ئاژۆتنامەکەت لە دەست دەدەی ئەگەرچی ئەو ئاژۆتننامەیە سوێدیش 

نەبێت. گە ر ئاژوتنامە ی یە كێ لە  وواڵ تانی ئێ ئێ  ئێس - ت هە بێت  ئە وا ده گۆڕێت بۆ ئاژوتنامە ی 

سوێدی. ئێ ئێ ئێس\ EES  بریتی یە  لە وواڵتانی ئە وروپا بۆ هاوكاری ئابووری، كە  پێكهاتووه  لە : 

بە لجیكا، بولگارستان، قوبرس، دانیمارك، فە ره نسا، فینالند، یۆنان، ئیرلە ندا، ئیسالند، ئیتالیا،  لیشتینشتاین، 

لوكسومبۆرگ، هۆڵە ندا، نە رویژ، پورتوگال، سپانیا، بە ریتانیا، ئە ڵمانیا، نە مسا\ ئوتریش، ئێستالند، لێتالند، 

لیتاون، مالتا، پۆاڵند، سلوڤاكیا، ،شیك و هە نگاریا.



قایشی ئۆتۆمبیل
لە سوێددا دەبێت بەپێی یاسا قایشی ببەسترێت. لە هەر شوێنێكی ناو ئۆتۆمبیل یان لۆری /بارهەڵگردادانیشبیت 

دەبێت كەمەربەند ببەستیت. نابێت بەهیچ شێوەیەك نەفەرەكانی ناو ماشێن لەژمارەی جێی دانیشتنەكان زیاتر 

بن. شۆفێر بەرپرسیارە لەوەی كە هەموو ئەو نەفەرانەی ناو ماشێنەكە كە لە ١٥ ساڵ تەمەنیان كەمتره، 

 كەمەربەند ببەستن. لەو كاتێكدا كە سواری پاسێك دەبیت، كە كەمەربەندی تێدابێت، ئەوا لە سەرتە كە لە 

خۆتی ببەستیت. 

منداڵ لە ئۆتۆمبیلدا
منمنداڵێك كە لە ١٣٥ سێنتیمەتر كورتتر بێت، ئەوا لە كاتی سواربوونی ئۆتۆمبیلدا دەبێت پاراستنی تایبەتی بۆ 

دابین بكرێت.  ئەو پارێزەیە دەكرێت ساواپارێز  babyskydd، كورسی منداڵ bilbarnstol، كورسی قایش

bältesstol یان سەرینی قایش bälteskudde بێت، و دەبێت بەپێی بااڵی منداڵەكەدا گونجێنرابێت. ئەو پارێزەیە 

دەشێت لە بری یان لەگەڵ قایشی  ئۆتۆمبیلدا بەكاربهێنرێت و دەبێت بە پێی ئەو ڕێنماییانەی كە لەسەری نووسراوه 

ببەسترێت. منداڵ هەرگیز بۆی نییە لە شوێنێكدا دابنیشێت كە سرینی پاراستنی )ئێرباگی( لێ بێت.

کاڵوی پاسكیل
بەپێی یاسا لە سوێددا هەموو منداڵێكی خوار تەمەنی ١٥ ساڵە لەكاتی پاسكیل لێخوڕیندا 

دەبێت کاڵوی پاسكیل لەسەربكات. یاساكە برەوداره جا منداڵ بە تەنیا پاسكیلسواریی بكات، 
سواری پاسکیل كرابێت یان لە گالیسكەیەكدا ڕابكێشرێت. ئەگەر تۆ منداڵێكت سواری 

پاسكیل كردووه ئەوه تۆ لەوه بەرپرسیاریت كە منداڵەكە کاڵوی لەسەردا بێت. 

خێرایی
 لە سوێد نزمترین ئاستی خێرایی بریتیە لە ٣٠ كیلۆمیتر/ كاژێر و بەرزترین ئاستیش لە ١٢٠ كیلۆمەتر/ كاژێر. 

 تۆ هەمیشە دەبێت خێراییەكەت بەپێی بارودۆخی جاده و كەشوهەوا بگونجێنیت. كامێرا لە زۆر شوێن لە سەر 

جاده هەن بۆ ئەوەی وەبیری خەڵك بهێننەوه كە لەو خێراییە زیاتر لە خێرایی ڕێگەپێدراو لێنەخوڕن. هە ر لە بە ر 

ئە وه  و بۆ دڵنیایی هاتووچۆ كامیرا لە سە ر ڕێگاکان دانراوه . ئەگەر زۆر خێرا لێبخوریت و لەالیەن پۆلیسەوه 

بوەستێنرێیت ناچار دەبیت سزای پاره بدەیت. هەروەها دەشێت ئاژوتننامەكەت لە دەست بدەیت ئەگەر بێتو 

لەڕادەبەدەر خێرا لێبخوڕی. 

مەی نەخۆریی، دەرمانی هۆشبە ر و ترافیك                  
لە سوێد یاسای توندوتیژی دژ بە خواردنەوەی ئەلكهول و ده رمانی هۆشبە ر لە ترافیكدا هەیە. سنووری بە مەستیی 

لێخورین لە سوێد ٠،٢ پرۆمیلە. ئەگەر لە ٠،٢ پرۆمیل زیاتر ئەلکهول لە خوێنتدا هەبێت یاخوود زیاتر لە ٠،١ 

میلیگرام ئە لكهول لە  لیتری هە وای هە ناسە دانە وه ت هە بیت  و پۆلیس بتگرێت ئەوا دەشێت دووچاری سزای 



بەخێرهاتیت بۆ سوید وەكو 
هاتووچۆكار! 

لەم نووسراوەیەدا زانیاریت لەسەر هەندێك لە ڕێسا هەره بنچینەییەكانی 
ترافیكی سوێد وەدەست دێنی.

Information på sorani


