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ምዝዋር ብሽክለታ ኣብ ጀርመን

ናብ ሃገረ ጀርመን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
ምዝዋር ብሽክለታ ኣብ ጀርመን ብጣዕሚ ተፈታዊ እዩ። ብዝተኻእለ መጠን
ውሕስነት ዘለዎ፡ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ንኽህልወካ ጽምዋቕ ናይ ኣገደስቲ
መምርሒታት ነቕርበልካ።
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ትሕዝቶ

ሓፈሻዊ ናይ ተሽከርከርቲ መምርሒ
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ምዝዋር ብሽክለታ ኣብ ጀርመን

ሓፈሻዊ ናይ ተሽከርከቲ መምርሒታት
ናይ የማን ተጓዓዝቲ
ኣብ መስመር ጽርግያ የማን ሒዝካ
ተጓዓዝ። ተዓሺገን ደው ካብ ዝበላ
መካይን ራሕቒ ሓሉ። ንካልኦት መካይን
ብወገን ጸጋም ሕለፈን። ወላውን ኣብ
ፍሉይ ጽርግያታት ንብሽክለታት ጥራይ
ዝተሓዝኣ እውን እንተኾነ።

መምርሒታት ንቀዳምነት
ዝወሃብ ,, የማን ቅድሚ ጸጋም ,,
ኣብ መስቀላዊ ቦታታት ,, የማን ካብ
ጸጋም,, ቀዳምነት ኣለዎ እንተድኣ
ዝኾነ ይኹን ናይ ተራፊክ ወይ
ከኣ ናይ ተራፊክ መብራህቲ ወይ
ድማ ካልእ መግለጺታት ዘየለ።

ብቐሊሉ ዘይልለ መስቀላዊ መንገዲታት ወይ ውን ወሽመጥ
ፍሉይ ምልክታት ይወሃቦ እዩ፡፡ ኣብዚ እውን እንተኾነ እቲ
,, የማን ቅድሚ ጸጋም,, ዝበሃል መምርሒ የገልግል እዩ።
መስቀለኛ መንገዲ ወይ
ወሽመጥ ንየማን ቀዳምነት
ይህብ።

ናይ ቀዳምነት ሰሌዳታት
ኣብዚ ናይ ትራፊክ ሰሌታት እዚ
ንካልኦት ተሽከርከርቲ ቀዳምነት
ብምሃብ ተጸበ።
ቀዳምነት ሓሉ !!

ደው በል !!
መምርሒ ቀዳምነት
ኣኽብር !!።
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ኣብዘን ዝስዕባ ናይ ትርፊክ ምልክታት
እቲ ካልእ ኣሽከርካሪ ንዓኻ ቀዳምነት
ይህበካ።
ቀዳምነት ምሃብ

ቀዳምነት ዝወሃቦ
መንገዲ

ኣገደስቲ መምርሒታት ንዘወርቲ ብሽክለታ

 ሓንቲ ብሽክለታ መብራህትን ፍሬኖን ቃጭልን ክህልዋ ይግባእ

 ሓደ ሰብ ጥራይ ኣብ ብሽክለታ ክጓዓዝ ይግባእ



ንኣሽቱ ቆልዑት ኣብ ፍሉይ
ኮፍ መበሊ ጥራይ ወይውን
ብፉሉይነት ዝተሰርሓ ተሳሓቢ
ጥራይ ሓቢሮም ክጓዓዙ
ይኽእሉ።

 ክልተ ኢድካ ብምሓዝ ሽግለታ ዘውር።
 ተመራሪሕካ ተጓዓዝ
 ብዝካኣል መጠን ናይ ብሽክለታ ቆቢዕ ግበር።


 ዘወርቲ ብሽክለታ ብሓደ ኢዶም ንካልእ መኪና ሒዞም ክዝውሩ
ኣይፍቐደሎምን።
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 ናይ ተሽከርከርቲ መምርሒታት ሓሉ። ዘወርቲ ብሽክለታት እውን እንተኾነ
ፖሊስ ደው ከብሎምን ናይ ትራፊክ መቕጻዕቲ ገንዘብ ክቐጽዖም ይኽእል እዩ።


ብሽግለታ ኣብ ትዝውረሉ ግዜ
ሞባይል ሒዝካ ኣይትደውል፡
ወይ ውን ሞባይል እናረአኻ
ኣይትኺድ፡፡

 ኣልኮል ሰቲኻ ብሽክለታ ኣይትዘውር።
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መንገዲ ብሽክለታ
ብሽክለታ ሓንቲ ተሽከርካሪት ኮይና ብመሰረቱ ኣብ ጎደና ንምንቕስቓስ ዝተሰርሐት
እያ። ትሕቲ 8 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ናይ ኣጋር ጎደና ብሽክለታ
ክዝውሩ ይግደዱ። ክሳብ 10 ዓመት ዝመልኡውን ነዚ ናይ ኣጋር ጎደና እዚ ክጥቐምሉ
ይኽእሉ።
ናይ ብሽክለታ ጽርግያ ካብ ናይ መኪና
ጽርግያ ፡ ከምኡውን ካብ ናይ ኣጋር ጎደና
ሕንጻጽ ብምግባር መኸልከሊ እምኒ
ብምታካልን ከምኡውን ብዑሙቕ ዝበለ
ዝተነድቐ እምኒ ተፈላልዩ ትረኽቦ ፡፡

ናይ ጎደና ብሽክለታ ሕንጻጽ ኣብ
ጽርግያ ብዘይ ተቋራረጸ ጻዕዳ ሕንጻጽ
ከምኡውን ሰማያዊ ብናይ ብሽክለታ
ምልክት ትራፊክ ይልለ። እዚ ምልክት
እዚ ብዘወርቲ መኪና ክጣሓስ የብሉን።

ናይ መከላከሊ ሕንጻጽ ኣብ ጽርግያ
ዝርከብ ብዝተቆራረጸ ሕንጻጽ ዝልለ
ኮይኑ ከምኡውን ብናይ ብሽክለታ
ስእልን ይልለ። እዚ ብተሽከርከርቲ
መካይን እንተድኣ ብካልእ ወገን ዘይመጻ
ኮይነን ክትጥቐመሉ ይካኣል።
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ናይ ሓባር ጽርግያ ናይ ኣጋርን ናይ ብሽክለታን ውን ኣሎ።
ኣብዚ ዘወርቲ ብሽክለታ ንኣጋር ተንቐሳቐስቲ ኣናራኣዩ
ብምስትውዓል ክንቐሳቐሱ ይግባእ።

ኣብዚ ሰባት ፡ ብሽክለታ ክዝውሩ ይግደዱ።

ናይ መንገዲ
ብሽክለታ/ ሕንጻጽ

ናይ ዘወርቲ ብሽክለታን
ኣጋርን ናይ ሓባር ጽርግያ

መንገዲ ብሽክለታ ጎድኒ
ጎድኒ መንገዲ ኣጋር

ሓደ ናይ ብሽክለታ ጽርግያ፡ ብጻዕዳ ሕብሪ ዝተሳእለት ብሽክለታን ኣብ ልዕሊ ሰማያዊ
ዝሕብሩ ሰሌዳን፡ ምስዝኸውን ክትጥቀመሉ ይግባእ። ብድሕሪ እዚ ተጠንቒቕካ ኣብ
ጎደና ትጽንበር። እንተደኣ ውሕስ ዘይኮነ ምልውዋጥ ጽርግያ ከጋጥም ዘይክኢሉ ካብ
ጽርግያ ትወርድ እሞ ብሽክለታካ ብምጉታት ተኳሊልካ ትሓልፍ።
ናይ ትራፊክ ምልክታት ዘይብሉ ናይ ብሽክለታ ጽርግያ ክትጥቀመሉ ይከኣል እዩ፡
ግድን ግን ኣይኮነን። ኣብዚውን እንተኾነ ኣብ ጽርግያ ክትዝውር ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ ብሽኽለታ ምዝዋር ይከኣል እዩ።
ካልእ ቦታታት ፡ ንኣብነት ናይ ኣጋር ጎደናን ንኣጋር ዝተሓዝኣ
ከባቢ ብተወሳኺ ምዝዋር ብሽክለታ ፍቑድ ዝብል ሰሌዳ
ምስተለጠፎ ጥራይ ብሽክለታ ክትዝውረሉ ይኸኣል።
ተወሳኺ ሰሌዳ
,,ራድ ፋረር ፍራይ,,
ንዘወርቲ ብሽክለታ
ይፍቀድ
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እቲ ,,ንዘወርቲ ብሽክለታ ብነጻ,, ወይ ራድ ፍረር ፍራይ፡ ዝብል ተወሳኺ ሰሌዳ
እንተዘየለ ግን፡ ካብ ብሽክለታ ወሪድካ ጎቲትካያ ኪድ።

ኣብዚ ብሽክለታ ምዝዋር ኣይፍቀድን።

ናይ መካይን
ጽርግያ

ኣውቶባን

ኣጋር ጎደና

ንዝወርቲ
ብሽክለታ
ክልኩል እዩ

ንዝኾነት ትኹን
ዓይነት መኪና
ክልኩል እዩ
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ቅኑዕ ኣገባብ ኣብ መስቀለኛ ቦታ
ናይ ትራፊክ መብራህቲ
ብሽክለታ ሒዝካ ፡ ኣብ እትጓዓዘሉ ግዜውን እንተኾነ፡ ናይ ትራፊክ መብራህቲ
ኣስተውዕል

ቀጠልያ ምስዝበርህ
ሕለፍ፡ ይኹን እንበር
ኣስተውዕል

ብጫ ምስዝበርህ
መስቀለኛ መንገዲ
ኣይትሕለፍ፡፡ ደው በል

ደው በል !! ቀይሕ
ምስዝበርህ ኩሉ
ጊዜ ደው በል

ፍሉይነት ዘለዎ ናይ ብሽክለታ ናይ
ተራፊክ መብራህቲ ኣብ ዝህልወሉ እዋን
ውን ክተስተውዕል ትግደድ።

ሓደ ሓደ ጊዜ ንኣብነት ናይ ትራፊክ መብራህቲ ምስዝጠፍእ ፖሊስ ደው ኢሉ
ተሽከርከቲ የሕልፍ። ናይ ፖሊስ ናይ ኢድ ምልክታት ክሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎም ።

ሕጂ ክትዝውር
ትኽእል። ይኹን
እምበር እናስተበሃልካ፡፡

ተጠንቐቕ !! ቅድሚ መስቀለኛ
መንገዲ ምስጋርካ ነታ እትቕጽል
ምልክት መብራህቲ ተጸበ።

ደው በል!!
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ኣብ ትጥወየሉ ግዜ ተጠንቀቕ
ብከምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ርግጸኛ ብምዃን ተጠወ።

➀

ቆላሕታ መንኩብ ፡፡ ብልዕሊ መንኩብካ ብምጥማት ነተን ተሽከርከርቲ
ተመልከት።

➁

➂

➃

ቆላሕታ መንኩብ ፡፡ ብልዕሊ መንኩብካ
ብምጥማት ነተን ተሽከርከርቲ ተመልከት።

ኣማዓራርይ ፡፡
• ናይ ተራፊክ ሓባሪ ምልክታት ምስዝህሉ ተኸተሎ
• ቅድሚ መስቐለኛ ቦታ ምብጻሕካ ብኣግኡ ኣብተን ዝምልከተን ሕንጻጻት
ብጻሕ
ተጠወ፡፡ ንየማን ኣብ ትጥወየሉ ጊዜ ንኣጋር ተጓዓዝቲ ተጠንቀቐሎም
ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ጽርግያ ከቋርጹ ስለዝኽእሉን ቀዳምነት
ስለዝወሃቦምን። ንጸጋም ትጥወ ምስእትኸውን፡ ኩሉ ግዜ ነታ ፊት ንፊትካ
ትመጽእ ተሽከርካሪ ኣሕልፋ። ሓደ ፍሉይ ናይ ትራፊክ ምልክት ንዘወርቲ
ብሽክለታ ዝምልከት ምስዝህሉ ግን፡ ነቲ ፍሉይ ምልክት ተኸተል።

ጽርግያ ኣብ ትጥወየሉ እዋን
ካብ ጽርግያ ንጸጋም ርግጸኛ ከይኮንካ ክትጥወ ምስእትደሊ ፡ ኣብዚ እውን ተዘዊርካ
ወይ ብዘይቀጥታ ንጸጋም ምጥዋይ ይከኣል እዩ።

➀
➁
➂

ትኽ ኢልካ ከይተጠወኻ ነቲ መስቀለኛ መንገዲ ሰንጢቕካ ሕለፍ
የማናይ ወሰን ጽርግያ ሓዝ ፡ ኣድላይ ምስዝኸውን ድማ ካብ ብሽክለታ
ውረድ
ክሳብ ጽርግያ ነጻ ዝኸውን ተጸበ ፡ ብድሕሪኡ ጽርግያ ተሳጊርካ ጉዕዞኻ
ቀጽል።
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ቆላሕታ ዘድልየን ሓደገኛ ኩነታት
,, ምውት ኩርናዕ ,,
ዘውርቲ ብሽክለታ ሓንቲ ናይ ገዛ ወይ ናይ ጽዕነት መኪና ንየማን ኣብ እትጥወየሉ
ጊዜ ብዝያዳ ንሓደጋ ይቃልዑ። ኣብቲ ምውት ኩርናዕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ህሞት እቲ
ኣውቲስታ፡ ወይ ጨሪሱ ኣይርእየካን እዩ፡ ወይ ድማ ገለ ጫፍ ናይ ኣካላትካ ጥራይ
ይርኢ።

ካልኦት ጌጋ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ሓሲብካ ዘውር። ቀዳምነት ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ
ኣብ ግምት ኣይተእትዎ። ወይ ድማ ካብ ብሽክለታ ወሪድካ ኣንፈት ጉዕዞኻ ቀይር።
ኣብኡ እውን እንተኾነ ብሽክለታኻ ክትጎትት ኣለካ።
በዚ ምኽንያት እዚ
 ኣ ብ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ዓባይ መኪና ወይ ኣውቶቡስ ርሒቕካ ዘውር። ብዝኾነ
ይኹን ምኽንያት ኣብ ጎድና ኣብ ቅድሚኣ ወይ ውን ብድሕሪት ጠቢቕካ
ኣይትዘውር።
 ሓንቲ ዓባይ መኪና ወይ ኣውቶቡስ ገፊሕ ቦታ እያ ትሕዝ ካብኣ ራሓቕ።
 ያዳ ተጠንቂቕካ ዘውር ኣብ እዋን ምጥርጣር ቀዳምነት ኣለኒ ዝብል
 ዝ
ኣተሓሳስባ ኣወግድ። ምስ ዓባይ መኪና ወይ ኣውቶቡስ ዝግበር ናይ ብሽክለታ
ሓደጋ መብዝሕትኡ ግዜ ሞት የኸትል።
 ንንእሽተይ መኪና እኩል ቦታ ምስዝህልወካ ጥራይ ብየማን ሕለፋ።
 	 እቲ ኣውቲስታ ከምዝርእየካ ኹን
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ተወሰኽቲ ቆላሕታ ዘድልየን ሓደገኛ ኩነታት
ኣብ ናይ ኣጋርን ናይ ብሽክለታን ናይ ሓባር ጽርግያ ብዝያዳ ተጠንቂቕካ ዘውር።
ፍሬኖ ክትሕዝን ደው ክትብልን ምስእትኽእል ጥራይ ናህሪ ግበር። ናትካ ናህርን ምስ
ናይ ኣጋር ተቐሳቀስቲ ኣከያይዳ ኣናመዛዘንካ ዘውር።
ካብዚ ሓሊፉ ዘወርቲ መካይን ኣብ ወሽመጥ መራኸብን ካብ መንበሪ ኣባይቶም
ክወጹ እንከለው ከይርእዩኻ ይኽእሉ እዮም።
ካብ ዝተዓሸጋ መካይን ርሕቀትካ ሓሉ ምኽንያቱ እቲ ማዕጾ ሃንደበት ክኽፈት
ስለዝኽእል።
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ኣብ እዋን ሓደጋ
ሓደጋ ምስዘጋጥመካ ሓገዝ ጸውዕ ንዝምልከቶ ኣካል ከይሓበርካ ካብ ናይ ሓደጋ ቦታ
ኣይትተኣለ። የቕጽዕ እዩ።

ብቁጽሪ ስልኪ 112 ህጹጽ ረዲኤት
ደውል።
ኣብ ሞባይልካ ሰልዲ እውን
እንተዘይብልካ ኣብቲ ተሌፎን
ቁጽሪ እቲ ክትድውል ትኽእል
ኢኻ።

መደበር ህጹጽ ረዲኤት ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት ተቕርበልካ
ኣበይን እንታይን ኣጋጢሙ?
ብልክዕ እንታይ ኣጋጢሙ?
ክንደይ ሰባት ተሃስዮም?
እንታይ ዓይነት ጉድኣት ወይ ኣፈርክቡ ኣጋጢሙ?
ንተወሳኺ ሕቶታ ተጸበ
ናይ ህጹጽ ረዲኤት መኪና ወይ ፖሊስ ወይ ሓበሬታ ተጸበ፡፡
ባዕልኻ ተሌፎን ክትድውል ምስዘይትኽእል ንኻልኦት ክሕግዙካ ተወከስ
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ኣሕታሚ
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Budapester Straße 31, 10787 Berlin
www.deutsche-verkehrswacht.de
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
German Road Safety Council
Auguststraße 29, 53229 Bonn
www.dvr.de
ስም ጸሓፍቲ
Klaus Brandenstein (UDV)
Jörg Ortlepp (UDV)
Kay Schulte (DVR)
Daniel Schüle (DVW)
ዕላማን ንድፈ ሓሳብን ስነጽባቐን
pensiero KG, www.pensiero.eu
ምንጭታት ስእሊታት ገጽ connel_design – fotolia.
com; ገጽ 3: cbskchristine – fotolia.com;
ገጽ 7: Avanne Troar; ገጽ 8: Picture-Factory –
fotolia.com; ገጽ 11: Christian Müller – fotolia.com; ገጽ 12 ( ማእከል): Kara – fotolia.com;
ገጽ 16: Tobias Arhelger – fotolia.com; መሰል
ተጠቃሚ ናይዚ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ዝርከብ ኣሳእል ፡ ካብ
ክፍሊ ዳህሰሳ ሓደጋ ናይ ኢንሽራንስን ከምኡውን ናይ
ጀርመን ቤት ምኽሪ ሓለዋ ተሽከርከቲን፡ ክርከብ ይከኣል፡፡
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ሕታም ትግርኛ

ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ገጽ እዚ ፡ ንምዝዋር
ብሽግለታ ዝምልከት፡ ብካልኦት ቋንቋታት
ተጻሒፉ ዝዕደል ወረቓቕቲ ክርከብ ይከኣል ፡፡
www.germanroadsafety.de

