ئاژوتننامه بۆ ئۆتۆمبیلی كهسیی
شایستهگیی بی

بهم نامیلکهی ه دهستگای هاتوچۆ دهیهوێت زانیاری به ئهتۆ بدات
دهربارهی ئهوهی که پێویسته بۆ وهرگرتنی ئاژوتننامه ،چۆن خۆت
پەروەردە بكهیت ،که تاقیکردنهوهی زانیاری (تاقیکردنی تیئۆری)
و تاقیکردنهوهی لێخوڕین لهوانهیه چی تێدا بێت و ئهتۆ دهبێت
ﻟێﺧوڕﯾﯾن
رﭘرﺳﯾﺎرﯾﯽ لهوه
تاقیکردنهوهکه.
ﺋﯾﺟﺎزهییدێیت بۆ
رﮔریپێش ئهوه
بیر بێت
ﺑﮫ چ شتێکت

 ﺑﺎﺳﮑردﻧﯽ ﭘرۆﺳﮫی "ڕێﮕﺎی وهرﮔرﺗﻧﯽ ﺋﯾﺟﺎزهی ﻟێﺧوڕﯾﯾن"ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی ﻟێﺧوڕﯾﯾن
)ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی ﺗﯾﺋۆری و
ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی ﻟێﺧوڕﯾﯾن(

داوای ﻣۆڵﮫﺗﯽ
ﺋﯾﺟﺎزهی ﻟێﺧوڕﯾﯾن

ﺗێﮑﮫ�وﮐردﻧﯽ ﺧوێﻧدﻧﯽ
ﺗﯾﺋۆری و ﻣﮫﺷﻘﯽ ﻟێﺧوڕﯾن

ﮔرﺗﻧﮫوهی
ﺧوێﻧدﻧﯽ
ﻧﺎﺳﺎﻧدن

ﺧوێﻧدن ﻧﺎﺳﺎﻧدن
ﺧوێﻧدﻧﯽ ﻣﮫﺗرﺳﯽ
ﺑﮫﺷﯽ  ۱و ۲

ﺗێﮑﮫ�وﮐردﻧﯽ ﺧوێﻧدﻧﯽ
ﺗﯾﺋۆری و ﻣﮫﺷﻘﯽ ﻟێﺧوڕﯾن

ﺗێﮑﮫ�وﮐردﻧﯽ ﺧوێﻧدﻧﯽ
ﺗﯾﺋۆری و ﻣﮫﺷﻘﯽ ﻟێﺧوڕﯾن

دهﺳﺗﭘێﻛردﻧﯽ ﺧوێﻧدﻧﯽ ﺷۆﻓێر
)ﺗﯾﺋۆری و ﻟێﺧوڕﯾﯾن(

ﮔرﺗﻧﮫوهی ﮐﺎت ﺑۆ
ﺧوێﻧدﻧﯽ ﻣﮫﺗرﺳﯽ

ﮐﺎت ﺑۆ ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی ﺷۆﻓێر ﺑﮕرە
)ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی ﺗﯾﺋۆری و ﺗﺎﻗﯾﻛردﻧﮫوهی
ﻟێﺧوڕﯾﯾن( ﻣﺎوەﯾﮫﮐﯽ ﺑﺎش ﭘێش ﮐﺎﺗﯽ ﺧۆی.
ﮐﺎﺗﮫﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﻗﮑردﻧﮫوهی  ۱۱ﻣﺎﻧﮓ ﺑۆ
ﭘێﺷﮫوە ﺑ�و دهﮐرێﻧﮫوه.
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خوێندن گرینگه
پێش ئهوهی تاقیکردنهوهی زانیاری و تاقیکردنهوهی لێخوڕین دهکهیت الی
دهستگای هاتوچۆ ئهوه دهبێت دهرس بخوێنیت بۆ ئهوهی بزانیت چ شتێک پێویسته
بۆ ئهوهی شۆفێرێکی هاتوچۆ دڵنیا و ژینگه هۆشیار بیت .ئهتۆ ههروهها دهبێت
مۆڵهتێکی لێخوڕینت ههبێت .ئهوه الی بهڕێوهبهرایهتیی هێناوبردن داوا دهکهیت.
له خوێندنگایهکی لێخوڕین دهرس بخوێنه لهگهڵ ڕێنماییكارێکی کهسیی یان ههر
دوو تێکهاڵو بکه .ئهتۆ بۆ خۆت ههڵهبژێریت.
ئهگهر بهرنامهی مهشقی لێخوڕینی کهسیت ههیه ئهوا ههم ئهتۆ و ههم
ڕێنماییكارهکهت دهبێت چووبن بۆ خولی ناساندن .ئهوه الی خوێندنگایهکی
لێخوڕین دهکهیت که پهسهند کراوه ل ه الیهن بهڕێوهبهرایهتیی هێناوبردن.
له کۆتایی دهرسهکهت ئهوا دهبێت خوێندنی مهترسی  ۱و  ۲ئهنجام دابێت.
خوێندنی مهترسی الی فێرکارێک دهکهیت که پهسهند کراوه له الیهن
بهڕێوهبهرایهتیی هێناوبردن.
زانیاریهکان و توانادارییهکانی خۆت باشتر بکه تا دهتوانیت بهزۆریی .ئهوه
وهک ههموو شتێکی دیکهیه ل ه ژیان  -بۆ ئهوهی زیرهک بیت و سهرکهویت
ئهوا دهبێت مهشق و دهرسی زۆر بخوێنیت.
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ئهوه گرینگه ک ه ئهتۆ وهک شۆفێر دڵنیا و بهسهرنج بیت له سهر جاده .ئهتۆ دهبێت
بتوانیت پێشبینی ڕووداوهکانی سهر جاده بکهیت و بتوانیت به شێوهیهکی دروست
ڕهفتار بکهیت له ههموو دۆخهکان .ههبوونی مۆڵهتی لێخوڕین به مانای ئازادیه
بهاڵم ههروهها بهرپرسیاریهکی گهوره.
درێژه بده به خوێندن تا ئهو کاتهی ک ه ههست دهکهیت ئامادهیت بۆ کردنی
تاقیکردنهوه .ب ه خۆشیهوه داوا له ڕێنماییکارهکهت بک ه که تاقیکردنهوهیهکی
چاودێرییت بکا پێش ئهوهی دێیت بۆ تاقیکردنهوهی زانیاری و تاقیکردنهوهی
لێخوڕین .تاقیکردنهوهکان الی دهستگای هاتوچۆ دهکهیت.
سهرکهوتوو بیت!

له تاقیکردنهوهی زانیاری ئهوا دهبێت نیشان بدهیت که ئهو زانیاریانهت ههیه
که پێویسته ههتبێت بۆ ئهوهی شۆفێرێکی هاتوچۆ دڵنیا بیت .له تاقیکردنهوهی
لێخوڕین ئهوا دهبێت نیشان بدهیت که دهتوانیت ئهو زانیاریانه له ڕاستی پیاده
بکهیت.
ههم تاقیکردنهوهی زانیاری و ههم تاقیکردنهوهی لێخوڕین لێکۆڵینهوهی توانای
ئهتۆ دهکهن بۆ گهیشتن به ئامانجهکان ل ه پالنی خول بۆ تاقیکردنهوهی ڕاننده
شایستهگیی بی.
پالنی خول بۆ شایستهگیی بی ( )2011:20 :TSFSله ماڵپهڕی بهڕێوهبهرایهتی
هاتۆچۆ دهدۆزیتهوه www.transportstyrelsen.se
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مۆڵهتی لێخوڕینی بیانی له سوید
ئهگهر ئۆتۆمبیل لێدهخوڕیت ل ه سوید و مۆڵهتێکی لێخوڕینت ههیه که له
واڵتێک ل ه دهرهوهی ناوهچهی هاوکاری ئابووری ئهوروپا دهرکراوه ئهوا
بۆت ههی ه ب ه ئهو مۆڵهتی لێخوڕینه بۆ ماوهی ساڵێک لێخوڕیت دوای ئهوهی
ناوت له تۆماری دانیشتووان له سوید تۆمار کراوه.
له کاتێک ساڵێکی بهسهر چووه ئهوا دهبێت تاقیکردنهوهی زانیاری و
تاقیکردنهوهی لێخوڕین بکهیت بۆ ئهوهی مۆڵهتی لێخوڕینی سویدی
وهرگریت.
ئهگهر ناوت له تۆماری دانیشتوان له سوید تۆمار نهکراوه ئهوا هیچ
سنوورێک نیه بۆ ماوهی چهنێک بۆت ههیه به مۆڵهتێکی لێخوڕینی بیانی
لێخوڕیت.
ئهگهر مۆڵهتێکی لێخوڕینت ههیه ک ه له دهوڵهتێک له نێو ناوهچهی هاوکاری
ئابووری ئهوروپا دهرکراوه ئهوا بۆت ههیه درێژه بدهیت به لێخوڕین بهوه تا
کاتی برهوداری مۆڵهتی لێخوڕینهکه.
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تاقیکردنهوهی زانیاری بۆ شایستهگیی بی
تاقیکردنهوهی زانیاری پێوانهی ئهو زانیاریانهت دهکات که دهبێت ههتبێت بۆ
ئهوهی ڕانندهیهکی جادهدڵنیا و ژینگه ئاگادار بیت.
تاقیکردنهوهکه پێوانهی زانیاریهکانت دهکات له پێنج بهش:
 .۱زانیاری ئۆتۆمبیل و ههڵسوڕان ،بۆ نموونه:
• چۆنیهتی کارکردنی ئۆتۆمبیلهکه و چۆنیهتی کارکردنی دۆخی جاده لهسهر
تایبهتمهندییهکانی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلهکه
• کام مهترسیگهل لهوانهیه پهیدا بێت ئهگهر ئۆتۆمبیلهکه کار نهکات بهو شێوهی
که دهبێت کار بکات
• پێوهندی بهینی شێوهی لێخوڕین و ههڵسوكهوتی ئۆتۆمبیلهکه.
 .۲ژینگه ،بۆ نموونه:
• چۆن شێوهی جیاوازی ئامرازی هاتوچۆ کار دهکاته سهر ژینگ ه
• ئهتۆ چۆن ئۆتۆمبیلهکه به شێوهیهکی دڵنیا و ژینگه هۆشدار لێدهخوڕیت.
 .۳هاتوچۆ دڵنیا ،بۆ نموونه:
• ئایا مانای نیشاندانی توانایی ههڵسهنگاندن باش چی ه ل ه هاوئاههنگی لهگهڵ
هاتووچووكارهکانی دیکه
• ئهتۆ چۆن خێرای ،شوێنی ئۆتۆمبیل و لێخورینی دیکه چۆن گونجاو دهکهیت له
دۆخگهلی جیاواز
• دۆخی جیاوازی جاده و ژینگهگهلی جاده چۆن کار دهکاته سهر ڕهفتاری شۆفێر
و دڵنیایی هاتوچۆ
 .٤ڕێساگهلی جاده ،بۆ نموونه:
• vتابڵۆکانی ڕێ ،نیشانهکانی ڕێ ،خێرای ،ڕووبهڕووبوونهوه و وهپێشکهوتن،
بار ،سهفهركهر و ئهرکداری له بهرانبهر هاتوچۆکارهکانی دیکه.
 .٥ههلومهرجی کهسی ،بۆ نموونه:
• دهرمان ،ئهلکۆهۆل ،دهرمانی هۆشبهری دیکه ،زۆرفشاری دهروونی و
ماندووی چۆن کار دهکهنه سهر ڕهفتاری شۆفێرهکه
• لێخوڕینی ئۆتۆمبیل له کاتی جیاوازی شهوڕۆژ چۆن کار دهکاته سهر ڕهفتاری
شۆفێر و دڵنیایی هاتوچۆ
• چۆن فشاری گرووپی کار دهکاته سهر ڕهفتاری شۆفێر و دڵنیایی هاتووچۆ.
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تاقیکردنهوهیزانستیبهمشێوهدهکرێت

له سهرهتای تاقیکردنهوهکه فیلمێک دهبینیت که چۆنیهتی بهڕێوه چوونی
تاقیکردنهوهکه شی دهکاتهوه .فیلمهکه ههیه به چهندین زمان .ئهتۆ ههروهها
دهتوانیت فیلمهکه ببینیت پێش ئهوهی بێیت بۆ تاقیکردنهوهکهت:
www.trafikverket.se/kunskapsprovb
پێش دهست پێکردنی فیلمهکه دهبێت گهواهی بدهیت که ساختهكردن ناکهیت و
یارمهتی کهسێکی دیکه نادهیت بۆ ساختهكردن.
تاقیکردنهوهکه پێکهاتووه له  70پرسیار ،بهاڵم تهنها  ٦٥یان حیساب دهکرێن له
ئهنجامهکه .ئهوه به هۆی ئهوهیه که  ٥پرسیار پرسیاری ئهزموونگرتنن که دهبێت
ههڵسهنگاندن بکرێن .ئهتۆ ناتوانیت ببینیت کام پرسیار پرسیاری ئهزموونگرتنن.
دهبێت واڵمی دروست بدهیت بۆ  ٥2پرسیار بۆ ئهوهی تاقیکردنهوهکه پهسهند
بکرێت .کاتی تاقیکردنهوهکه  ٥0خولهكه.

مهرجیبهڵگهیناسنامه

له کاتێک دێیت بۆ تاقیکردنهوهکه دهبێت بتوانیت ناسنامهی خۆت بسهلمێنیت به
بهڵگهیهکی ناسنامهی برهودار (بهڵگهی ناسنامه) ،لهوێ وێنهکه به ڕوونی نیشان
دهدات که ئهوه ئهتۆیت .زانیاری دهربارهی ئهوه که کام جۆره بهڵگهیهکی ناسنامه
دهکرێت بهکار بهێنیت ههیه له ماڵپهڕی www.trafikverket.se/korkort

وێنهگرتنالیدهستگایهاتوچۆ

پێش کردنی تاقیکردنهوهی زانستی ئهوا دهبێت وێنهی خۆت بگریت الی دهستگای
هاتوچۆ تاقیکردنهوهی شۆفێر.
ئهگهر وێنهی خۆت دهگریت له ههمان ڕۆژی تاقیکردنهوهکه ئهوا دهبێت النی
کهم  30خولهک پێش دهست پێکردنی تاقیکردنهوهکه بێیت .لهبیرت بێت که
ناسنامهیهکی برهودار لهگهڵ خۆ بهێنیت .دهستگای هاتوچۆ نامهیهکی پارهدان بۆ
ئهتۆ دهنێرێت بۆ مزی وێنهگرتنهکه ( ۱00کرۆن).
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دوای تاقیکردنهوهی زانیاری

ئهتۆ ڕاستهوخۆ دوای تاقیکردنهوهک ه واڵم وهردهگریت ئهگهر تاقیکردنهوهکهت
پهسهند بووه یان نه .ئێمه ئهنجامهکهی دهنێرین بۆ ناونیشانی پۆستی
ئهلهکترۆنیکیت .ئهنجامهک ه ههروهها ههیه ل ه خزمهتی گرتنهوهی کاتی
تاقیکردنهوه له ماڵپهڕی .www.trafikverket.se/bokaprov
له ئهنجامهک ه دهتوانیت ببینیت واڵمی چهند پرسیارت به دروستی داوه ل ه بهشه
بابهتهکانی جیاواز.
تاقیکردنهوهیهکی زانیاری پهسهندکراو بۆ ماوهی  ٤مانگ برهوداره.
تاقیکردنهوهی زانیاریت دهبێت پهسهندکراو بێت بۆ ئهوهی بتوانیت تاقیکردنهوهی
لێخوڕین بکهیت.
ئهگهر دهرنهچووبیت ل ه تاقیکردنهوهی زانیاریت ئهوا گرینگه که مشقی زیاتر
بکهیت پێش ئهنجامدانی تاقیکردنهوهیهکی دیکهی زانیاری.

تاقیکردنهوهی زانیاری به زمانی دیکه

تاقیکردنهوهی زانیاری بۆ شایستهگیی بی ههیه به چهندین زمان .له کاتی
گرتنهوهی کاتی تاقیکردنهوه دهتوانیت زمان ههڵبژێریت.

تاقیکردنهوه ب ه دهنگ

ئهگهر ب ه زهحمهت دهخوێنیتهوه ئهوا دهتوانیت گوێ بۆ پرسیارهکان بگریت به
زمانی سویدی .ئهگهر به زمانیێکی دیکه تا زمانی سویدی تاقیکردنهوهکه دهکهیت
ئهوا دهتوانیت له ههر کاتێک له ماوهی تاقیکرنهوهکه زمانی بگۆڕیت بۆ سویدی.

تاقیکردنهوهی دهمی ،تاقیکردنهوه به کاتی زیاتر ،وهرگێڕ
یان وهرگێڕی زمانی ئاماژ ه

ئهتۆ دتوانیت داوای تاقیکردنهوهی دهمی بکهیت ،به کاتی زیاتری تاقیکردنهوه،
ب ه وهرگێڕ یان وهرگێڕی زمانی ئاماژه .فۆرمی داواکردن له ماڵپهڕی www.
 trafikverket.seدهدۆزیتهوه.
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تاقیکردنهوهی لێخوڕین بۆ شایستهگی بی
له کاتێک تاقیکردنهوهی لێخوڕین دهکهیت ئهوا دهبێت نیشان بدهیت که دهتوانیت
به سهربهخۆیی زانیاریهکانت له ڕاستی پیاده بکهیت بۆ ئهوهی شۆفێرێکی
هاتوچۆدڵنیا بیت.
ئهو بهشانهی لێهاتووی ک ه ههڵسهنگاندن دهکرێن:
زانیاری ئامێری هاتوچوو

• ئهتۆ دهبێت بتوانیت پشکنینی دڵنیای ئۆتۆمبیلهک ه بکهیت ،بۆ نموون ه پشکنینی
گڵۆپ ،تهگهر ،ڕۆنی مهكینه ،و تێگهیشتنی ئهو مهترسیانهی که لهوانهیه
دروست بن له حاڵهتی کار نهکردنی ئۆتۆمبیلهکه.

لێخوڕین

• ئهتۆ دهبێت بتوانیت ئۆتۆمبیلهکه لێخوڕیت ،بۆ نموون ه به شێوهیهکی دروست
پایدهرهکانی بهکار بهێنیت.
• ئهتۆ دهبێت بتوانیت ئۆتۆمبیلهکه لێخوڕیت ،ههم ل ه کاتی ڕێک بهرهو پێش
لێخوڕین و له کاتێک پێچ دهدهیت.
• ئهتۆ دهبێت بتوانیت پاشهوپاش لێخوڕیت و به شێوهیهکی ئاسایی ڕایگریت.
• ئهتۆ دهبێت بتوانیت ڕێكوپێككهری ئۆتۆمبیلهک ه بگۆڕیت ل ه کاتی لێخوڕین،
بۆ نموونه بهرز کردن و نزمکردنی گهرمای و بهکار هێنانی فڵچهی جامی
ئۆتۆمبیل.
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لێخوڕینی هۆش به ژینگ ه
• ئهتۆ دهبێت بتوانیت ئۆتۆمبیلهکه لێخوڕیت به پالندانان و پێشپإلنی باش.
• ئهتۆ دهبێت بتوانیت ئهو دهنده ههڵبژێریت که زۆر گونجاوه بۆ ژینگه و دڵنیایی
هاتوچۆ.

ڕێساگهلی هاتوچۆ
• ئهتۆ دهبێت ڕێساکانی هاتوچۆ بزانیت و به شێوهیهکی ئاسایی ڕههایان بکهیت که
هاوئاههنگی لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه باش بێت.

دلنیایی هاتوچۆ و ڕهفتار
• هتۆ دهبێت بهسهرنج بیت له کاتی لێخوڕین و لێخوڕینت گونجاو بکهیت به پیی
ئهوهی که دهیبینیت.
• ئهتۆ دهبێت بزانیت ل ه چ شوێنێک ،چ کاتێک و چۆن تهماشا بکهیت له دۆخگهلی
جیاواز.
• ئهتۆ دهبێت مهترسیهکانی سهر جاده بناسیتهوه و تێبگهیت و بتوانیت لێخوڕینت
پالندانان بکهیت بۆ ئهوهی ئاماده بیت لهو دۆخگهالنهی که پێویسته.
• ئهتۆ دهبێت خێرایت گونجاو بکهیت به پێی دیمهن ،دۆخی جاده و دۆخگهل.
• ئهتۆ دهبێت ئۆتۆمبیلهکه له شوێنی دروست به ڕوونی له سهر جاده لێخوڕیت ،بۆ
نموونه له کاتی پێچ دان یان ههڵبژاردنی جاده.
• ئهتۆ دهبێت ئۆتۆمبیلهکه به پەڕاويزى سەالمەتى لێخوڕیت ،بۆ نموون ه چۆنیهتی
گونجاوکردنی دووری بۆ هاتوچۆکارهکانی دیکه و ئۆتۆمبیلی ڕاوهستاو بزانیت.
• ئهتۆ دهبێت به ڕوونی و له کاتی باش نیشان بدهیت بۆ کوێ لێدهخورییت له
ڕێگای بهکارهێنانی شهوقدانهوه.
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تاقیکردنهوهی لێخوڕین بهم شێو ه دهکرێت
تاقیکرهوهی شۆفێر دهست پێدهکات به باس کردنی چۆنیهتی بهڕێوهچوونی
تاقیکردنهوهک ه و چ شتێک ههڵسهنگاندن دهکرێت.
ئهگهر زمانی سویدی نهزانیت دهتوانیت فیلمێک ببینیت له سهرهتای
تاقیکردنهوهکه .فیلمهک ه ههی ه به چهندین زمان .ئهتۆ ههروهها دهتوانیت فیلمهک ه
ببینیت پێش هاتنت بۆ تاقیکردنهوهکهwww.trafikverket.se/korprovb :
دوای سهرهتایهکه پشکنینێکی دڵنیایی دهکهیت .پاشان بۆ ماوهی النی کهم ۲٥
خولهک لێدهخوڕیت ،ههم له هاتوچۆی نێو شار و ههم له ڕێگای دهرهوهی شار.
ئهتۆ پێش له کاتی خۆی ڕێنمای ڕوون وهردهگریت بۆ چ شوێنێک لێخوڕیت.
ئهگهر دۆخێکی ترسناک پهیدا بێت لهوێ تاقیکهرهوه شۆفێر ناچار بێت
خۆی تێوهردا ئهوا ههرچهن ئهتۆ حیساب دهکرێیت وهک شۆفێر و بهرپرسی
ڕووداوهکانی له ماوهی تاقیکردنهوهکه.
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ئهرکی بهڵگهی ناسنامه

ههروهک له کاتی تاقیکردنهوهی زانیاری ئهوا دهبێت بهڵگهیهکی ناسنامهی
برهودار نیشان بدهیت ک ه وێنهیهکی ڕوونی ئهتۆی تێدایه.
ئهتۆ ههروهها دهبێت گواهی بدهیت که هیچ ئاژوتننامهیهکت نیت له واڵتێکی
دیکهوه له نێو ناوچهی هاوکاری ئابووری ئهوروپا.

دوای تاقیکردنهوهی لێخوڕین

تاقیکهرهوهی شۆفێرههڵسهنگاندنی تهواوێتی لێخوڕینهکهت دهکات و به
ڕاستهخۆ ئهنجامهکهت بۆ باس دهکات ل ه کاتێک تاقیکردنهوهکهت تهواو بووه.
ئێمه ههروهها واڵمی ئهنجامهک ه دهنێرین بۆ ناونیشانی پۆستی ئهلهکترۆنیکت.
ئهنجامهکه ههروهها ههیه ل ه خزمهتی گرتنهوهی کاتی تاقیکردنهوه له ماڵپهڕی
www.trafikverket.se/bokaprov
ههم تاقیکردنهوهی زانیاری وههم تاقیکردنهوهی لێخوڕین دهبێت پهسهند کرابن
له ماوهی کاتی برهوداری چوار مانگ .ئهگینا دهبێت ههردوو تاقیکردنهوهکان
بکهیتهوه.
ئهگهر دهرنهچووبیت ل ه تاقیکردنهوهی لێخوڕینت ئهوا بۆت باس دهکهن لهبهر
چی .ئهوه گرینگه که مهشقی زیاتر بکهیت پێش پیاده کردنی تاقیکردنهوهیهکی
دیکه.
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ناوهڕۆكی تاقیکردنهوهی لێخوڕین

تاقیکهرهوهی شۆفێر نیشان دهدات کام خاڵگهلی تاقیکردنهوه لهوانهیه بهشێک بن له
تاقیکردنهوهی لێخوڕین .لێره دهتوانیت ناوهڕۆکی خاڵهکانی تاقیکردنهوه ببینیت:

پشکنینی دڵنیایی
ئهئۆ دهست دهکهیت ب ه ئهنجامدانی پشکنینی دڵنیایی .ئهتۆ یهکێک یان چهندین لهو
بهشان ه پشکنین دهکهیت که بهشێکن له پشکنینێکی دڵنیایی:
•

گڵۆپ ،شهوقدانهوه ،تیشكدانهوه و سیگنال

•

فڵچهی جامی ئۆتۆمبیل و ئاو پێداكهر

•

ئاژۆتن

•

ستۆپ

•

تهگهر

• شله ،بۆ نموون ه شلهی جامی ئۆتۆمبیل ،شلهی سارد کردنهوه ،شلهی ستۆپ
و ڕۆنی مهكینه
•

سیستهمی هۆشدارکردنهوهی ئۆتۆمبیلهکه

له حاڵهتی پشکنینی دڵنیای ڕێنامی ڕوون وهردهگریت پشکنینی چ شتێک بکهیت.
ئهگهر کهموکۆڕیهک له ئۆتۆمبیلهکه ببینیت ئهوا دهبێت بتوانیت پێشنیازی
چارهسهر بدهیت .ئهتۆ دهبێت به سهربهخۆی ئامێره جیاوازهکان پشکنین بکهیت.
ئهگهر نهتوانیت بۆخۆت بهشێک له پشکنینهکه بکهیت ئهوا داوای یارمهتی له
تاقیکهرهوهکی شۆفێر دهکهیت.

شێوهی دانیشتن له کاتی ڵێخوڕین
ئهتۆ ههروهها دهبێت کورسیهکهت ،پاڵپشتی سهر ،فهرمان ،جامهکان و
كهمهربهندهکهت چاک بکهیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههلسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ شێوهیهکی دانیشتنی دڵنیات ههیه
له کاتی لێخوڕین.
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ستۆپ گرتنی كاریگهر
ئهتۆ لهوانهیه پێویست بکات ستۆپێکی کاریگهر بکهیت له ماوهی تاقیکردنهوهکه.
ستۆپێکی کاریگهر به مانای ئهوهیه ک ه دهبێت له مهودایهکی تا دهکرێت کورت
ئۆتۆمبیلهک ه ڕاگریت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ڕێنمای ڕوونت پێدهدات دهربارهی ساتهکه و باس دهکات له
کاتێک ئهنجام دراوه .ستۆپ گرتنهکه له کهمترین خێرای  ٥۰کیلومهتر له كاژێر
پیاده دهکرێت .دۆخی جاده بڕیاردهره له کام خێرای بۆیت ههیه ستۆپ بکهیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ دهتوانی ئۆتۆمبیلهکه ڕاگریت به
تا دهکرێت خێراترین شێوه له دۆخێکی تهنگانه.

ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل
ئهتۆ داوات لێدهکرێت له شوێنێکی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل یان له شوێنی ب ه ڕێز
ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل بهدرێژایی جباده ئۆتۆمبیلهکه پارک بکهیت و باس دهکهیت
بۆ تاقیکهرهوهی شۆفێر ل ه کاتێک ههست بهوه دهکهیت ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلهکهت
تهواو کردوه.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندی بهسهرنجی ئهتۆ و چۆنیهتی لێخوڕینی ئهتۆ دهکات.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن ئۆتۆمبیلهکه
ڕادهگریت ل ه چوارگۆشهی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل و ههروهها دووری بۆ ئهو
ئۆتۆمبیلهکانی دیکه.

پاشهوپاش ڕۆیشتن
ئهتۆ له ماوهی تاقیکردنهوهکه داوات لێدهکرێت پاشهوپاش لێخوڕیت .تاقیکهرهوهی
شۆفێر ههلومهرجی ڕوونت پێدهدات بۆ نموون ه ل ه چ شوێنێک و چهنده زۆر
به پاشهوپاش لێخوڕیت .ئهتۆ دهرفهتی باشت دهبێت پاشهوپاش لێخوڕینهکهت
پالندانان بکهیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ
دهکات ،بهسهرنجی ئهتۆ ،هاوئاههنگی ئهتۆ لهگهڵ هاتۆچۆکارهکانی دیک ه و ئهتۆ چۆن
ئۆتۆمبیلهکه لێدهخوڕیت.
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دهست پێکردنی لێخوڕین ل ه ههوراز
ئهتۆ لهوانهی ه داوات لێبکرێت لێخوڕین ل ه ههورازێک یان بهرهوخوارگهیهک
دهست پێبکهیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ ،هاوئاههنگی بهکار هێنانی گاز
و کالجی ئهتۆ دهکات و ئهتۆ چۆن ئیشارهت دهدهیت.

پێچكردنهو ه
تاقیکهرهوهی شۆفێر لهوانهیه داوات لێ بکات پێچ بدهیتهوه له ماوهی
تاقیکردنهوهی لێخوڕین .ئهوه لهوانهی ه له شوێنێکی دیاریکراو بێت یان شوێنێک
که بۆ خۆت بۆوت ههبێت ههڵیبژێریت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی چۆنیهتی پێچ دانهوهی ئهتۆ دهکات و که ئهوه به
شێوهیهکی هاتوچۆ دڵنیاییه.
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دهست پێکردن به لێخوڕین له لێواری جادهوه
تاقیکهرهوهی شۆفێر لهوانهیه داوات لێبکات ک ه له لێواری جادهوه دهست بکهیت
ب ه لێخوڕین.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی چۆنیهتی پیاده کردنی دهست پێکردن به لێخوڕین له
لێواری جادهی ئهتۆ دهکات.

بهکارهێنانی ڕێكوپێككهری كاری ماشین
تاقیکهرهوهی شۆفێر لهوانهیه داوات لێبکات ک ه ڕێكوپێككهری ماشین بهکار بهێنیت
یان یهکێک له ڕێكوپێككهریهکانی ئۆتۆمبیلهکه بگۆڕیت له کاتێک لێدهخوڕیت.
ئاووههوا ههروهها دهکرێت بهو شێوه بێت که بۆ خۆت ههست بهوه دهکهیت که
دهبێت ڕێكوپێككهری ئۆتۆمبیلهکه بهکار بهێنیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن ئۆتۆمبیلهکه
لێدهخوڕیت و به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ.
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هاتۆچۆکاری نهپارێزراو
له ماوهی تاقیکردنهوهی لێخوڕین لهوانهیه به الی هاتوچۆکاری نهپارێزراو یان
منداڵی یارکهری لێخوڕیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو
دهکهیت و که ئهتۆ مهترسی هۆشیاریت.

لێخوڕین لهسهر جاده
ئهتۆ لهوانهیه له دۆخێک بکهویت ک ه لهوێ چهندین جاده ههبێت که بهرهوه ههمان
شوێن بڕۆن و بۆ خۆت دهبێت جاده ههڵبژێریت به لهبهرچاوگرتنی درێژهدانی
سهفهرهکه.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی چۆنیهتی ههڵبژاردنی جادهی ئهتۆ دهکات و ئهتۆ
چۆن نیشان دهدهیت بۆ چ شوێنێک لێدهخوڕیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات و ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو
دهکهیت .تاقیکهرهوه شۆفێر ههروهها ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن دووری
ئۆتۆمبیلهکهی خۆت بۆ ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوه گونجاو دهکهیت و ب ه دروست لهسهر جاده
بوونی لێخوڕینی ئهتۆ.
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گۆڕینی جاده
له ماوهی تاقیکردنهوهی لێخوڕین لهوانهیه پێویست بکات ،جارێک یان چهندین
جار ،جاده بگوڕیت .له کاتێک جاده دهگوڕیت ئهوه گرینگه که هاوئاههنگی
بکهیت لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه ،که ئهتۆ لێخوڕینت پالندانان بکهیت و
به ڕوونی نیشان بدهیت بهرهوه چ شوێنێک دهڕۆیت .ئهوه ههروهها گرینگ ه که
دووری دروستت ههبێت بۆ ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوهت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،هاوئاههنگی ئهتۆ لهگهڵ
هاتوچۆکارهکانی دیکه ،ئهتۆ چۆن لێخوڕینت پالندانان دهکهیت و چۆن نیشان دهدهیت
بهرهوه چ شوێنێک دهڕۆیت.

یهكبڕینی جاده
ئهتۆ به الی چوارڕێی جادهی جیاواز لێدهخوڕیت لهوێ ڕێساگهلی جاده و دۆخی
بینایی لهوانهی ه جیاواز بێت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو
دهکهیت ،چۆن ڕێساگهل ڕهها دهکهیت ،پێشپالنی و ئامادهی کاردانهوهت .ئهوه ههروهها
گرینگه ئهتۆ چۆن هاوئاههنگی دهکهیت لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه ،مهبهستی خۆت
نیشان دهدهیت ،ئیشاره دهدهیت و به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ.

چوارڕێ به سیگنال
له ماوهی تاقیکردنهوهکه لهوانهیه ب ه الی چوارڕێ ب ه چرای ترافیك لێخوڕیت.
ئهوه گرینگه ک ه ئهتۆ خێرایت گونجاو بکهیت بهرهو چوارڕێکه ،که بتوانیت
دۆخگهلی جیاواز پێشبینی بکهیت و ئاماده بیت ل ه کاتێک چراکان گۆڕان.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن خێرای گونجا دهکهیت،
بهسهرنجی ئهتۆ و به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ .تاقیکهرهوه شۆفێر
ههروهها ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن هاوئاههنگی دهکهیت لهگهڵ
هاتۆچۆکارهکانی دیکه و ئهتۆ چۆن ڕێساکانی هاتوچۆ ڕهها دهکهیت.
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شوێنی سوڕانهوه
ئهگهر به الی شوێنێکی سووڕانهوه لێخوڕیت له ماوهی تاقیکردنهوهکه ئهوا
گرینگه ک ه ئهتۆ چۆن هاوئاههنگی دهکهیت لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه،
مهبهستی خۆت نیشان دهدهیت ،ئیشاره دهدهیت و به دروست لهسهر جاده بوونی
لێخوڕینی ئهتۆ .ئهوه ههروهها گرینگه که ئهتۆ چۆن ڕێساکانی جاده که برهودارن
ڕهها دهکهیت.
تاقیکهرهوه شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو
دهکهیت ،ڕێساکان پیاده دهکهیت ،پێشپالنی ئهتۆ و ئامادهی کاردانهوهی ئهتۆ.

بهالدا ڵێخوڕینی ئۆتۆمبیلی ڕاوهستا
له ماوهی تاقیکردنهوهی لێخوڕینت لهوانهیه به الی ئۆتۆمبیل لێخوڕیت ک ه
ڕاوهستاون ،بۆ نموونه ئوتوبوس له شوێنی وێستگاه یان ئۆتۆمبیلی پارککراو
بهدرێژیی جادهیهک .ئهوه گرینگه ک ه خێرایت گونجاو بکهیت و بتوانیت پێشبینی
دۆخگهلی جیاواز بکهیت.
تاقیکهرهوه شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو
دهکهیت و که ئهتۆ مهترسی هۆشداریت.
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لێخوڕین له ناوچهی پڕ له خهڵک
له ماوهی تاقیکردنهوهک ه له ناوچهی پڕله خهڵک لێدهخوڕیت به خێڕای
سنووردارکراوی جیاواز و ژینگهگهلی هاتوچۆ.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو دهکهیت،
به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ و بهسهرنجی ئهتۆ .تاقیکهرهوهی شۆفێر
ههروهها ههڵسهنگاندنی مهترسی هۆشداری ئهتۆ دهکات.

بهسهربهخۆی لێخوڕین بهرهوه شوێن
ئهتۆ داوات لێدهکرێت که بهسهربهخۆی بهرهوه شوێنی جیاواز لێخوڕیت.
ئهوه دهکرێت شوێن بێت که پێی بزانیت ،و ئهو کاته بۆ خۆت ڕێگا ههڵدهبژێریت.
ئهوه ههروهها دهکرێت شوێن بێت که تابڵۆ ههبێت بۆی .ئهگهر به ههڵهی
ڵێخوڕیت ئهوا تاقیکهرهوهی شۆفێر لهوانهیه داوات لێبکات که پێچ دهیتهوه و
درێژه بدهیت بهرهوه ئهو شوێنهی که به تهمابوون .ئهگهر بۆخۆت بینیت که بۆ
شوێنێکی ههڵ ه لێتخوڕیوه ئهوا دهتوانیت پێچ دهیتهوه و درێژه بدهیت بهرهوه ئهو
شوێنهی ک ه بهتهما بوون.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن ئیشاره دهدهیت،
به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ و که دهتوانیت به دوای ڕێنمای بڕۆیت.
ئهوه ههروهها گرینگه که ئهتۆ هاوئاههنگی بکهیت لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه به
شێوهیهکی باش.
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لێخوڕین له ناوهچهی کاری ڕێگا
کاری ڕێگا كهرتێكی تا ڕادهیهک ئاسایی ه له هاتوچۆ .ههندێک نیشانه کراون به
نیشانهگهلی ڕێگا بۆ یارمهتی دانی ئهتۆ بۆ ئهوهی به باشترین شێوه تێپهڕیت.
ئهگهر له ماوهی تاقیکردنهوهکه به الی کارێکی ڕێگا تێپهڕیت ئهوا تاقیکهرهوهی شۆفێر
ههڵسهنگاندنی مهترسی هۆشیاری ئهتۆ دهکات ،بهسهرنجی ئهتۆ ،ئهتۆ چۆن خێرای
گونجاو دهکهیت و ئامادهی کاردانهوهی ئهتۆ .تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها هاوئاههنگی
ئهتۆ لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه و کارگهرهکانی سهر جاده ههڵسهنگاندن دهکات.
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چوار ڕێی هێڵی ئاسنین و یان چوار ڕێی هێڵی تراموای
له ماوهی تاقیکردنهوهکه لهوانهی ه به الی هێڵی ئاسنین یان هێڵی تراموای
لێخوڕیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،مهترسی هۆشداری ئهتۆ و
ئهتۆ چۆن ڕێساکانی هاتوچۆ ڕهها دهکهیت.
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لێخوڕین لهسهر جاد هی باریک و یان جادهی خواروخێچ
له ماوهی تاقیکردنهوهک ه لهوانهی ه به سهر جادهی باریک و جادهی خواروجیج
لێخوڕیت ب ه خێرای سنووردارکراوی جیاواز .ئهوه دهکرێت جادهی خیز یان
جادهی قیر بێت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی مهترسی هۆشداری ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرای
گونجاو دهکهیت ،بهسهرنجی ئهتۆ ،به دروست لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ و
چۆن هاوئاههنگی دهکهیت لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه.

ئۆتۆبان ،جادهی مهزن یان جادهی لهوجۆره
له ماوهی تاقیکردنهوهکه لهوانهیه داوات لێبکرێت که بهسهر جادهی خێرا
لێخوڕیت یان جادهی مهزن لهوێ بهرزترین خێرای ڕێپێدراو دهکرێت تا
سهرهوهی  ۱۲۰کیلۆمێتر له سهعات بێت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی هاوئاههنگی ئهتۆ لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه
دهکات ،دووری بۆ ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوهی ئهتۆ و به دروست لهسهر جاده بوونی
لێخوڕینی ئهتۆ .تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات،
ئهتۆ چۆن ڕێی هاتنه ناو ئۆتۆبان و ڕێی هاتنه دهر له ئۆتۆبان بهکار دههێنیت و چۆن
خێرایت گونجاو دهکهیت.
23

ڕێی هاتنه نێو ڕێگای دهرهوهی شار
ئهتۆ لهوانهیه داوات لێبکرێت که به ڕێی دهرهوهی شار ڵێخوڕیت که خێرای
سنوورداری جیاوازی ههیه .ئهرکی ئهتۆ پالندانن و پیادهکردنی هاتنه سهر جاده
ب ه شێوهیهکی هاتوچۆ دڵنیایه.
ئهوه گرینگه ک ه خێرای گونجاو بکهیت ،له شوێنی دروست ئۆتۆمبیلهک ه ڕاگریت
و که سهرنجی باشت ههبێت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،خێرای ،هاوئاههنگی لهگهڵ
هاتوچۆکارهکانی دیکه و مهترسی هۆشداریت.

الدان ل ه ڕێگای دهرهوهی شار
ئهتۆ لهوانهیه داوات لێبکرێت ک ه له ڕێگای دهرهوهی شار الدی ه که خێرای
سنوورداری جیاوازی ههیه .ئهرکی ئهتۆ پالندانان و پیادهکردنی پێچهکهیه به
شێوهیهکی هاتوچۆ دڵنیا.
ئهوه ههروهها گرینگه ک ه ئهتۆ چۆن خێرای گونجاو دهکهیت ،به دروست لهسهر
جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ ،ئیشاره دهدهیت و له کاتی پێویست قهراخڕێ بهکار
دههێنیت.
تاقیکهروهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات ،مهترسی هۆشداری ئهتۆ و
هاوئاههنگی ئهتۆ لهگهڵ هاتوچۆکارهکانی دیکه.
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لێخوڕین ل ه ڕێگای دهرهوهی شار
له ماوهی تاقیکردنهوهک ه لهوانهیه به ڕێگای جیاوازی دهرهوهی شار به خێرای
سنووردارکراوی جیاواز لێخوڕیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات و ئهتۆ چۆن خێرایت
گونجاو دهکهیت .تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها ههڵسهنگاندنی ئهوه دهکات که ئهتۆ چۆن
دووریت گونجاو دهکهیت بۆ ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوهت ،ب ه دروست لهسهر جاده بوونی
لێخوڕینی ئهتۆ و چۆن ڕێساکانی جاده ڕهها دهکهیت.

پێشدانهو ه
ئهتۆ لهوانهیه پێویست بکات وهپێش ئۆتۆمبیلێکی دیکه بکهویت له ماوهی
تاقیکردنهوهکه .ئهوه گرینگ ه ل ه چ شوێنێک وهپێش کهوتنهکهت دهکهیت و ئهتۆ
چۆن ئۆتۆمبیلهکه لێدهخوڕیت و ئیشاره دهدهیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات و ب ه دروست لهسهر جاده
بوونی لێخوڕینی ئهتۆ له ماوهی وهپێش کهوتنهکه .تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها
ههڵسهنگاندنی مهترسی هۆشداری ئهتۆ دهکات.
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ڕووبهڕووبوونهو ه
ئهتۆ لهوانهی ه له دۆخگهلی وهها بکهویت لهوێ پێویست به دژهههنگاو بێت له ئهتۆ
و هاوئاههنگی له هاتوچۆکارهکانی دیکه .ئهوه گرینگ ه که ئهتۆ بتوانیت توانای
خۆت نیشان بدهیت بۆ ههڵسهنگاندنی مهترسی هاتوچۆکاری ڕووبهڕوو.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی توانای ئهتۆ دهکات بۆ ههڵسهنگاندنی مهترسی ک ه
سهبارهت به گونجاوکردنی خێرایه و ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل له کاتی ڕووبهڕووبوونهوه.

کهمبووهوه دیمهن و تاریكیی
تاریکی ،تهم ،بارانی بههێز و خۆری نزم ههندێک نموونه لهو شتانهن که کار
دهکهنه سهر دیمهن له ماوهی تاقیکردنهوهکه.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی هۆشداری مهترسی ئهتۆ دهکات ،ب ه دروست
لهسهر جاده بوونی لێخوڕینی ئهتۆ و چۆن چرای بهرز و نیوهالیت بهکار دههێنیت.
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات و دووری ئهتۆ بۆ
ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوهت.

جادهی پرمهترسی و خز
لهوانهیه جاده خز بێت له کاتێک تاقیکردنهوهکهت دهکهیت .خزبوونهک ه لهوانهیه به
هۆی بهفر بێت ،یهخ ،جاده تهڕ ،قوڕ یان ئهسفاڵتی گهرم ب ه خۆر.
ئهتۆ گرینگه ک ه ئهتۆ لێخوڕینهکهت گونجاو بکهیت به پێی دۆخی جاده
تاقیکهرهوهی شۆفێر ههڵسهنگاندنی مهترسی هۆشداری ئهتۆ دهکات ،ئهتۆ چۆن خێرایت
گونجاو دهکهیت و له چ شوێنێکی جاده لێدهخوڕیت .تاقیکهرهوهی شۆفێر ههروهها
ههڵسهنگاندنی بهسهرنجی ئهتۆ دهکات و دووری ئهتۆ بۆ ئۆتۆمبیلهکهی پێشهوهت.
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پرسیارگهلی دۆخگهل گونجاوکراو
تاقیکهرهوهی شۆفێر لهوانهیه پرسیارێت لێبکات که پێوهندی ههیه به دۆخگهل که
پهیدا دهبێت له ماوهی تاقیکردنهوهی لێخوڕین.

له کاتی تاقیکردنهوهی زانیاری و
تاقیکردنهوهی لێخوڕین ئهوا دهبێت
نیشان بدهیت که زانیاریت ههی ه
به ئهندازهی پێویست بۆ ئهوهی
شۆفێرێکی هاتوچۆ دڵنیا و ژینگ ه
هۆشدار بیت.

به باشی
خۆت فێر ک ه -
سهرکهوتوو
بیت!
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ئهتۆ دهتوانیت کاتی تاقیکردنهوهی زانیاری و کاتی تاقیکردنهوهی
لێخوڕین ل ه ههمان کات بگریتهوه.
ئهتۆ ههمیش ه دهست دهکهیت به کردنی تاقیکردنهوهی زانیاری.
ئهو ه دهبێت پهسهندکراو بێت بۆ ئهوهی بۆیت ههبێت تاقیکردنهوهی
لێخوڕین بکهیت.
تاقیکردنهوهیهکی زانیاری پهسهندکراو بهرهودار ه بۆ ماوهی  ٤مانگ.
ئێمه پێشنیازی ئهو ه دهکهین که کات بگریتهوه ب ه ههندێك ههفته ل ه
بهینی تاقیکردنهوهی زانیاری و تاقیکردنهوهی لێخوڕین.
ئهگهر تاقیکردنهوهی زانیاری پهسهند نهبوو ئهوا دهرفهتی ئهوهت
ههیه که تاقیکردنهوهی زانیاری زیاتر بکهیت به بێ ئهوهی پێویست
بکات ههمتر کات بگریتهوه بۆ تاقیکردنهوهی لێخوڕین.
ئهتۆ که بۆ یهکهم جار تاقیکردنهوهی زانیاری و تاقیکردنهوهی
لێخوڕین دهکهیت ئهوا پێشتریهتیت ههیه بۆ یهکهم کاتهکانی بهتاڵ.

ئهتۆ دهتوانیت کات بگریتهوه بۆ تاقیکردنهوهی
زانیاری و تاقیکردنهوهی لێخوڕین له ماڵپهڕی
www.trafikverket.se/bokaprov
یان له ڕێگای پێوهندی کردن به زانیاریگای تاقیکردنهوهی
شۆفێری دهستگای هاتوچۆ به ژماره تهلهفۆنی
.۰۷۷۱ - ۱۷ ۱۸ ۱۹
دهستگای هاتوچۆ ۷۸۱ ۸۹ ،بۆرلێنگه .ناونیشانی سهردان :رۆدا ڤێگهن ۱
ژمارهی تهلهفۆن .۰۷۷۱ - ۹۲۱ ۹۲۱ :تهلهفۆنی نووسراوه۰۱۰ - ۱۲۳ ٥۰ ۰۰ :
www.trafikverket.se/korkort

SORANI. TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR: 100936. UTGÅVA 1. APRIL 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, FORM OCH EVENT.
TRYCK: BRANDFACTORY. ILLUSTRATION: MATS BJÖRKLUND PRODUKTION AB.

کاتی تاقیکردنهوهی بگرهوه

کاتی
تاقیک
زانیاری ردن هوهی
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لێخوڕین
پێش بگر هو ه -
ل ه کاتی
خۆی!

