
 حتا  اطفال بزرگ تر در مکتب ابتدایی، به آسانی از مسیر خارج  	
 می شوند. زیرا  مترکز فکری آن ها به تدریج افزایش می یابد.

فک طفل در سن هشت سالگی قادر است، که خطر را در آن  	
واحد حس کند، تا بتواند در مقابل آن عکس العمل نشان دهد. 

تازه در سن های 9 تا 10 سال اطفال قادر می شوند، تا خطر را در 
حالت بخصوص  از قبل پیشبینی کنند و چنان عمل کنند، که به آن 

 خطر مواجه نشوند.

اطفال فقط چیزی را که می خواهند، می بینند. ساحه دید ان ها  	
 به تناسب اشخاص بالغ محدود تر است.

ف تازه در سن های 9 تا 10 سالگی، اطفال رشوع می کنند تا  	
 فاصله ها و رسعت را تا حدی واقعی تخمین کنند.

اطفال بعد از سن 8 سال قادر می باشند، تا در موقع بایسکل  	
 رانی،  غیر از مسیر خود، به سمت  های دیگر نیز توجه کنند.
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اطفال بالغ نیستند

برای راندن مطمین بایسکل، اطفال باید بعضی قواعد را بدانند 
و توانایی  های را داشته باشند.  در آغاز این امر  به کلی آسان 

نیست. زیرا اطفال بر عکس اشخاص بالغ عمل می کنند.

فرزند شام در سال جاری تحصیلی،  در آموزش بایسکل رانی سهم می گیرد. ما می خواهیم، شام را در این مورد به زبان خود تان راه 
های را نشان دهیم که به فرزند تان کمک می کنند، تا مطمین بایسکل براند.

اطفال با شوق بایسکل می رانند . آموزش بایسکل رانی آن ها را آماده می سازد،.تا مطمین و خود کفا  در رفت و آمد ترافیکی سهم 
بگیرند.  آموزش بایسکل رانی از طرف مکتب و پولیس و اغلب در صنف 4 مکتب انجام خواهد یافت.

در سن های 9 تا 11 سالگی اطفال توانایی های رضوری برای 
راندن بایسکل در رسک ها را می داشته باشند. با آن هم ان ها 

تجربه کافی ندارند، تا با بایسکل در جریان ترافیک سهم بگیرند. 
بخصوص مراعات قواعد متععد برای شان زیاد خواهد بود.

مادران و پدران عزیز! 

بعد از سن 11 سالگی، اطفال رشوع می کنند، تا به عقب نیز  	
 توجه کنند.

بعد از سن 9 سالگی اطفال یاد می گیرند تا آگاهانه  موقیعت ها  	
 و امکانات خود را تخمین منایند..

بعد از سن 9 سالگی، توانایی راندن مستقل بایسکل بیشرت می  	
 گردد.

اطفال تا سن 14 سالگی در مورد آنچه می بینند یا می شنوند،   	
بطی )آهسته( تر عکس العمل نشان می دهند تا بزرگ تر ها.



2 ترجمه از آملانی به دری

این را شام می توانید : مترین، مترین، مترین

راندن بایسکل پیرشفت قدم به قدم است. به طفل تان کمک 
کنید. همراه  با او یکجا مترین کنید. هر قدر اطفال زیاد تر برانند، 
بهرت خواهد بود. اطفال رانندگی مطمین را در جای می آموزند که 
به آن بلدیت دارند و روزانه از آن می گذرند. در هیچ جای دیگر 

اطفال تجارت مثبت  منی کنند، که در جریان گردش در حوالی 
مکتب و خانه. آن ها وضیعت ها و حاالتی را تجربه می کنند که 
برای اشرتاک شان در جریان ترافیک عمومی در رسک مهم استند.

چند نکته مهم برای مترین با طفل شام

اصل اساسی اطمیان و امنیت است. در نواحی خلوت و آرام  	
مترین کنید. یا در رسک های که زیاد ترافیک ندارند. در جاهای 

 که بتوانید با اطمینان برانید.

متوجه باشید که بایسکل طفل تان برای رشکت در ترافیک  	
 مناسب و مطمین  باشد.

مهم است، تا طفل در جریان بایسکل سواری یک کاله امنیتی بر  	
 رس داشته باشد.

 برای طفل توضیح دهید که همیشه ممکن است تا دیگران  	
 اشتباه کنند و باید در این امر دقت داشته باشد.

 با او در مورد عالمات مهم ترافیکی صحبت کنید. 	

توقع زیاد از طفل نداشته و بر او فشار نیاورید. و نکوشید که  	
 همه را در یک وقت به او بیاموزید.

 مهم ترین رفتار را به او نشان دهید. 	

در موقع بایسکل سواری با طفل خواهید دید، که او کدام  	
 توانایی ها را دارد و چه را باید هنوز مترین کند.

طفل شام باید در موقع تغیر مسیر قبال از روی شانه نگاه کرده  	
 و با اشاره دست مسیر را که میگیرد، نشان دهد.

بایسکل سواران باید  فاصله کافی  با شخص که پیشرت از او ست  	
داشته  باشد، تا بتواند عکس العمل نشان دهد، اگر شخص که 
جلو او می راند، دفعتا برک بگیرد. به اندازه سه بایسکل باید 

فاصله داشت. 

 

 تسلط بر بایسکل

رشط اول برای آموزش بایسکل، حاکمیت بر بایسکل است. در آغاز 
آموزش، امتهان می گردد، که آیا اطفال توانایی های زیر را دارا می 

باشند، بدون آن که موازنه خود را از دست دهند.

 مستقیم برانند و آهسته مسیر خود را حفظ کنند. 	

در جریان راندن، به اطراف خود ببینند و رس خود را به عقب و  	
 به شمت چپ دور دهند. )دیدن از شانه(

 از موانع گذشنت، خط عوض کردن، در گوالیی راندن 	

 مستقل راندن و با دست به سمت چپ و راست اشاره دادن. 	

 با اشاره برک گرفنت 	

در یک خط از قبل تععین شده توقف کردن و ایستادن 	

متام این  ها را شام می توانید با اطفال تان مترین کنید. وقتی طفل 
تان این توانایی ها را پیدا کرد، و پروسه حرکت او در راندن، برک 

کردن و توقف کرد به طور اوتومات  و خودکار ممکن شد، می 
تواند خوددر موقع  آموزش بایسکل ، توجه خود را به قواننین و 

مترین های رضوری در جریان ترافیک معطوف سازد.

نکات اساسی در آموزش بایسکل سواری

در جریان آموزش اطفال ارکان )قواننین( مهم را مثل عالمات 
ترافیکی، خطر و طرز برخورد با خطر را می آموزند. و یاد می 

گیرند، که با اشتباهت دیگران نیز باید حساب کنند.

در پایان رانندن عملی در حویلی )صحن( مکتب، در یک مکتب 
رانندگی برای اطفال یا در روی رسک )خیابان( صورت خواهد 

گرفت. یک مکتب رانندگی برای جوانان، جا برای مترین  است، که 
در آن ترافیک واقعی   در رسک ها  مترین می گردد. اطفال توانایی 

های خود را بیشرت مترین می کنند و مترین های ترافیکی را نیز 
انجام می دهند.، مثل دور خوردن، سواری در گوالیی ها و اوضاع 

ترافیک  را شناخنت  و از عهده آن به درستی بر آمدن.



بایسکل مناسب برای ترافیک عمومی

بایسکل باید متان اجزا )پرزه ها(ی را که قانونا تعیین شده اند، 
داشته  و سایز )اندازه( آن  درست باشد.طفل شام باید بر روی 
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زین قرار گرفته بتواند و نوک پنجه های پایش به زمین برسد. برک 
و چراغ باید همیشه کار کنند.

 گیر )دنده(  )در 
عکس  نیست(

زنگی که قابل شندین  باشد

انعکاس دهنده  سفید 
در پیرشو )چنان که  که 

در اینجا نشان داده 
شده است می توان در 

چراغ پیرشو نیز توام  
کرد(

چراغ پیرشو

داینمو ، داینمو برای غبار  
دیگر اجباری نیست. از 
سال 2013 استفاده از 

چراغ  با باتری  نیز مجاز 
است

چراغ عقب رسخ با 
انعکاس دهنده

انعکاس دهنده رسخ  در 
پشت رس  )از جنوری  

2017 دیگر اجباری 
نیست(

فیته ها )نوار (های  سفید روی  
تایر ها )هامنطور که نشان داده 

شده است( یا چهار انعکاس 
دهنده  زرد )چشم گربه - دو 

عدد در ناحیه پیرشو ، دو عدد در 
عقب ( یا میله های سفید انعکاس 

دهنده.

پایدل  های که لشم  نباشند  
و محکم پیچ شده  باشند 

و هر کدام مجهز به دو 
انعکاس دهنده مجهز باشند.

زنجیر های حفاظتی که مانع 
می شوند، تا لباس در زنجیر 
بند مانده و سبب افتادن از 

بایسکل گردد.

قنجغه )بارگیر(

گلگیر های پیرشو و 
پشت رس

پایه  محکم بایسکل

قفل بایسکل  و 
قفل اضافی

الزمی

قابل توصیه

 )حداقل( دو برک  
مستقل از یکدیگر )برک  

پیرشو و پشت رس(
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اطفال کجا می توانند و کجا باید بایسکل 
سواری کنند؟

اطفال تا سن 8 سا لگی باید ، و اطفال بین سن 8 تا 9 اجازه  	
دارند با بایسکل در پیاده رو ها بایسکل برانند. یک همرا )بالل 

تر از 16 سال( اجازه دارد طفل را همرایی کند. بعد از  10 سا ل 
 رانندگی در پیاده رو ها مجاز نیست.

بایسکل  سواران باید در روی رسک )خیابان( و پیاده رو به  	
سمت راست برانند. فاصله تا مرز پیاده رو و رسک باید  50 

 سانتی تا یک مرت باشد.  
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بعد از آموزش بایسکل سواری

آموزش بایسکل سواری  گواهی نامه )الیسنس(  راننده گی نیست، 
فقط قدم اول در راه به سوی رانندگی مصون می باشد. به عنوان 

راننده های مستقل یا خود کفا پرسان و دخرتان هنوز مبتدی 
استند. مواقعیت های بغرنج و سخت ترافیکی برای آن  زود ها 

 توان فرسا خواهد شد.
 

بعد از سن 10 سالگی اطفال بیشرت با بایسکل رفت و آمد می 
کنند.  متاسفانه خطر تصادم نیز بیشرت می گردد. از این رو طفل 
شام به معاونت شام ضزوزت دارد. مخصوصا وقتی که  به مکتب 

باال تر می روند. اکرثا طفل راه به مکتب جدید را با بایسکل پشت 
رس می گذارد. این روند را نیز باید با طفل تان مترین کنید.

کاله امنیتی  بایسکل

نگذارید طفل تان بدون کاله مخصوص بایسکل 
سواری کند. کاله  ایمنی بهرتین وسیله حفاظت 

برای رس می باشد. کاله باید درست اندازه رس 
باشد و تکان نخورد. اندازه آن به اندازه دور رس و 
شکل رس مقابق  برابر شده می تواند. بند ها باید 
به اندازه باشند، بدون آن که به رش فشار بیاورند.

منونه باشید و شام نیز  از کاله امنیتی استفاده 
کنید !

>  

>  

> 

کاله به این شکل درست 
می نشیند!

VMS – Verkehrswacht Medien & Service GmbH
Budapester Str. 31, 10787 Berlin
www.verkehrswacht-medien-service.de
© VMS, 2022
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موقیعت افقی

تسمه ها )بند ها( زاویه می 
سازند.

تسمه زیر زنخ محکم 
بسته است.
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بخش )حوزه( برای پیاده رو ها، 
بایسکل رانی  مجاز

اغاز راه بایسکل ممنوع برای بایسکل هاف 
از هر نوع

 پیاده رو  و راه بایسکل رانی 
از هم جدا

منع دخول منع دخول
بایسکل مجاز

منع رفت و آمد برای بایسکلحق اولیت

رسک عمومی با ادامه حق اولیت اغاز منطقه بی رسوصدا ی
ترافیکی

خطوط ساه و سفید به روی 
رسک

عبور پیاده  ها از رشک

رسک عمومی با حق اولیت

داخل شدن از راست
راه باریک ) تنگ(

محل کار ساختامنی چهار راه یا گوالیی با حق حق اولیت را مراعات کنید
اولیت از راست

ایست!
حق اولیت را مراعات کنید

ترافیک در میدان ها
)بیشرت از چهار راه(

رسک یکطرفه بایسکل سواران به 
سمت مخالف مجا

راه بایسکل

ختم راه بایسکل پیاده رو پیاده رو، بایسکل مجاز راه مشرتک برای بایسکل و پیاده 

عالمات مهم ترافیکی برای بایسکل سواران

ترجمه از آملانی به دری


