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DSHS دفتر مساعدت پناهندگی و مهاجرت : 
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 لغات جدید 

 معانی لغات

 موترها، بس ها و قطارها حمل و نقل 

 موترها، بس ها و قطارها برای همه  حمل و نقل عمومی

(Metro Vanpool)  موتر مشترک برای افرادی که به عین مکان می روند مترو ون پول 

خدمات حمل و نقل عمومی برای آمریکایی 
 های دارای معلولیت 

معلولیت یا سایر نیازهای حمل و نقل برای افراد دارای 

 حمل و نقل 

Via to Transit موتر مشترک تا قطار سبک شهری 

 بس در ناوقت شب ، جغد شب(Night Owlبس )

 کارتی برای پرداخت هزینه حمل و نقل ORCAکارت 

ORCA Lift کارت ارزانتر برای پرداخت هزینه حمل و نقل 

Transit Go  هزینه حمل و نقلبرنامه یی برای پرداخت 

Transfer  پس از پرداخت هزینه حمل و نقل، می توانید دو ساعت

 رایگان سفر کنید

 سفر با یک موتروان در یک موتر دارای جواز  تکسی/ تکسی

 سفر با یک موتروان در یک موتر شخصی  سواری مشترک

 بایسکلی که می توانید یک ساعت کرایه بگیرید بایسکل مشترک

 موتری که می توانید ساعتوار کرایه بگیرید مدت موتر-گرفتن کوتاهکرایه 

 

 در کشور شما 

 در یک گروپ باهم صحبت کنید:

 مردم در کشور شما چگونه رفت و آمد می کنند؟ 
 اگر از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، چگونه هزینه آن را می پردازند؟ 
 حاال چطور رفت و آمد می کنید؟ 
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 سطح ابتدایی

 

   

 حمل و نقل

 حمل و نقل راهی برای سفر است.

 حمل و نقل عمومی راهی برای سفر برای همه است.

 حمل و نقل خصوصی متعلق به یک شخص یا شرکت است.

 هر شهر حمل و نقل متفاوتی دارد.

 فعالیت: مطابقت دادن لغات حمل و نقل 

 با لغات مطابقت بدهید:تصاویر را 
 

 

  

 

 kingcounty.gov, seattle.gov, cdc.govتصاویر: 

 بس

 قطار

 تکسی/ تکسی

 ریل سبک 

 بایسکل

 )بایسکل(

 موتر شهری

 ون

 کشتی 
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 گزینه های دیگر حمل و نقل عمومی
 

 

خدمات حمل و نقل عمومی برای آمریکایی های 
 دارای معلولیت

حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت یا سایر نیازهای حمل و 

 نقل.

 

 

 

Via to Transit 

یک موتروان مسافران را از خانه یا ایستگاه بس سوار می کند و  

 آنها را به ایستگاه خط آهن سبک می رساند.

 

 

 

 ، جغد شب( Night Owlبس های )

صبح برای افرادی که تا  5:00صبح الی   1:00بس ها از ساعت 

 ناوقت کار می کنند.

 

 

 

(Metro Vanpool)  مترو ون پول 

موتر مشترک برای افرادی که به عین مکان می روند مانند کار 

 یا مکتب. 

  

 kingcounty.govتصاویر از: 
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 پرداخت برای حمل و نقل عمومی

 ORCAکارت 

 برای پرداخت حمل و نقل در کارت خود پول بگذارید. •

را به صورت آنالین، در دستگاه داد و ستد   ORCAکارت  •

 خودکار یا به شکل حضوری خریداری کنید. 

با ضربه زدن روی کارت خوان، از کارت خود استفاده کنید. منتظر  •

 باشید تا صدای "بیپ" را بشنوید. 

 

ORCA Lift 

• ORCA Lift  ارزان تر از کارتORCA .است 

• ORCA Lift   دارند.برای افرادی است که درآمد کمتری 

 معلم شما می تواند به شما کمک کند تا یک مکان را برای درخواستی دادن پیدا کنید.  •

 

 

 پول نقد 

 می توانید هزینه بس را با پول نقد پرداخت کنید. •

 پول نقد را توسط موتروان در ماشین قرار دهید.  •

 تکت ها

 کشتی، باید تکت بخرید.در خط آهن سبک، قطار، موتر شهری و  •

 از ماشین فروش تکت، یک تکت بخرید. •

  

 

 kingcounty.govتصاویر از: 
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Transit GO 

• Transit GO .یک اپلیکیشن تیلفون است 

 از آن استفاده کنید تا تکت بخرید. •

Transfer 

 

 دریافت می کنید.   Transferوقتی هزینه حمل و نقل را پرداخت می کنید،  •

 ساعت رایگان سفر کنید.   2می توانید  •

 ورقی دریافت می کنید.   Transferدر صورت پرداخت نقدی،  •

  Transferاستفاده می کنید،  Transit GOیا   ORCAاگر از کارت  •

 خودکار است.
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 حمل و نقل خصوصی 

 تکسی 

 هزینه سواری با موتر یک شرکت را پرداخت کنید. •

تکسی از یک اپلیکیشن استفاده کنید، با شماره تیلفون  •

 تماس بگیرید یا برای موتروان تکسی دست تکان دهید.

 سواری مشترک 

 سواری مشترک مانند یک تکسی است، اما موتروان ها از موترهای خود استفاده می کنند.  •

 از یک اپلیکیشن در تیلفون خود استفاده کنید.  •

 بایسکل مشترک 

 یک بایسکل در سرک کرایه بگیرید. •

 خود استفاده کنید. از یک اپلیکیشن در تیلفون  •

 بودن، کاله ایمنی بایسکل را با خود بیاورید. مصونبخاطر  •

 موترهای کرایی کوتاه مدت

 موترهای وجود دارد که می توانید برای یک ساعت کرایه بگیرید. •

 از یک اپلیکیشن در تیلفون خود استفاده کنید.  •
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 قدم زدن 

 باشید.  مصونمهم است که هنگام پیاده روی در ایاالت متحده 

 فعالیت: چه چیزی اشتباه است؟ 

 به تصویر نگاه کنید. مشکل چیست؟ 
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 مصونیت حین راه رفتن 

 را رعایت کنید:  قوانین ایمنیهنگام راه رفتن، 

 از خط عبور پیاده استفاده کنید.  .1

  

 دهید و منتظر سیگنال باشید.در یک چراغ ترافیک، دکمه را فشار  .2

  

 هر دو طرف خود را ببینید که موتر نباشد.  .3

  

 تماس چشمی داشته باشید. موتروانانبا  .4

 

 dc.govتصویر از: 
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 سایر قوانین ایمنی: 

 تیلفون همراه خود را دور بگذارید •

 لباس روشن بپوشید  •

 دستان اطفال را بگیرید •

 

 گیری-نتیجه

 سواالت جواب بدهید. با صنف خود صحبت کنید. به 

 امروز چه یاد گرفتید؟ 

 در آینده چگونه از حمل و نقل استفاده خواهید کرد؟ 
 

 

  

 dc.govتصویر از: 
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 منابع 

 سایر حمل و نقل شهرک کینگ: •

options.aspx-https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel 

 پرداخت برای حمل و نقل: •

-https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares

orca.aspx 

 

 

 

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca.aspx
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 درس: 

 مسیریابی حمل و نقل 

 اهداف

 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید:

 خواندن تقسیم اوقات حمل و نقل •

 استفاده از اپلیکیشن های حمل و نقل •

 اگر گم شدید چه باید بکنید  •

 محتویات 

 14  .......................................................................................................................... د یلغات جد 

 14  ...................................................................................................................... در کشور شما 

Habiba  15  ............................................................................................................ شود  یگم م 

 16  ........................................................................................................... حمل و نقل   یاب ی ریمس

 18  ..........................................................................................................   حمل و نقل یها شنیکیاپل

 23 ............................................................................................................................. گم شدن

Habiba 23 .............................................................................................. کند   یم دایراه خود را پ 

 24 .......................................................................................................................   یری گ-جهینت
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 لغات جدید 

 معانی لغات

 موترها، بس ها و قطارها حمل و نقل 

 موترها، بس ها و قطارها برای همه  حمل و نقل عمومی

 اوقاتی که بس یا قطار می آید تقسیم اوقات 

 بخاطر مسیریابی و حمل و نقل استفاده می شود یک اپلیکیشن تیلفون که  نقشه های گوگل

 رفتن از یک مکان ترک

 آمدن به یک مکان رسیدن 

 سرک هایی که هر روز یک بس در آن رفت و آمد می کند مسیر

 سفر با یک موتروان در یک موتر شخصی  سواری مشترک

One Bus Away  مسیرهای حمل و نقلیک برنامه تیلفون برای دیدن تقسیم اوقات ها و 

 

 در کشور شما 

 در یک گروپ باهم صحبت کنید:

 مردم در کشور شما چگونه رفت و آمد می کنند؟ •

 چگونه مسیرها را پیدا می کنند؟ •

 اگر کسی گم شود چه اتفاقی می افتد؟  •
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Habiba گم می شود 
 

 

Habiba .از سومالیا است 

 کرده.او از افریقای جنوبی به ایاالت متحده نقل مکان 

 همه جا راه می رفت.  Habibaدر افریقای جنوبی، 

 حاال، در یک شهر بزرگ زندگی میکند 

 او نمی تواند هرجا راه برود. 

Habiba  .سوار بس می شود 

Habiba  .یک وعده مالقات نزد داکتر دارد 

 او می تواند با بس از خانه خود به دفتر داکتر برود. 

Habiba  .سوار بس می شود 

 ه سوار می شود.دقیق 10او 

Habiba  .نمی داند که کجا از بس پایین شود 

 دقیقه سوار می شود. 20او 

Habiba .به بیرون نگاه میکند 

 او نمی داند که در کجا است.

Habiba  .گم شده 

 

 

 سواالت

 Habiba چه احساسی دارد؟ 

 Habiba چه باید بکند؟ 

  آیا تا به حال گم شده اید؟ 
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 نقل؟فعالیت: کدام حمل و 

 به تصاویر نگاه کنید. از کدام حمل و نقل استفاده می کنید؟ با صنف خود صحبت کنید.
 

 

 

 
 حمل و نقلمسیر یابی 

  
 

بس هایی را که در آن عالیم 
ایستگاه توقف می کنند را نشان 

 می دهند. 

نشان میدهند بس ها یا   نقشه ها
 قطارها به کجا میروند.

افسران امنیتی و موتروان ها 
توانند کمک کنند و به می

 جواب دهند. سواالت

 kingcounty.gov, cdc.gov and seattle.govتصاویر از: 

 

 
  

 

 موتر بس بایسکل

 قدم زدن کشتی ریل سبک / قطار
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 فعالیت: خواندن تقسیم اوقات بس

 به سواالت جواب بدهید: تقسیم اوقات بس را بخوانید. با هم صنفی های خود کار کنید. 

 

Pacific Hwy S & Kent Des Moines   
 سرک*  

 60800توقف شماره 

   SeaTacمیدان هوایی بین المللی  
Int’l Blvd &S 176th St*   

 60900توقف شماره 

Tukwila Int'l Blvd Station Bay 1 
Tukwila Int'l Blvd & S 154th St*   

 60921توقف شماره 

 

 قبل از ظهر  11:41 قبل از ظهر  11:33 قبل از ظهر  11:21

 قبل از ظهر  11:57 قبل از ظهر  11:49 قبل از ظهر  11:36

 بعد از ظهر 12:13 بعد از ظهر 12:05 قبل از ظهر  11:52

 بعد از ظهر 12:28 بعد از ظهر 12:20 بعد از ظهر 12:07

 kingcounty.govتصویر از: 

 

  اولین توقف درPacific Hwy S & Kent Des Moines Rd  در کدام ساعت است؟ 

 

 

 

  آخرین توقف در ایستگاهTukwila Int’l Blvd  در کدام ساعت است؟  1خلیج 

 

 

 

  المللی  اگر بس میدان هوایی بینSeaTac  ترک کند، ساعت چند به ایستگاه   12:05را ساعت

Tukwila Int’l Blvd  رسد؟می 1خلیج 
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 اپلیکیشن های حمل و نقل 
 

 نقشه های گوگل

 نقشه های گوگل می تواند به شما در یافتن مسیرها کمک کند.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یک نقشه را ببینید
 

 مسیرها را پیدا کنید

مکان ها و آدرس ها 

  را ببینید

نقطه آبی شما 

 هستید.

 

شما را روی نقشه 
 پیدا می کند
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 مسیرها را پیدا کنید 

 انتخاب کنید:

 موتر •

 حمل و نقل  •

 قدم زدن  •

 سواری مشترک •

 بایسکل  •

انتخاب کنید که چه زمانی بروید  

 یا بیایید

 مسیرها 

 چقدر طول خواهد کشید 
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 فعالیت: تمرین نقشه های گوگل

 از تیلفون استفاده کنید. در صنف یا خانه تمرین کنید. 

   اپلیکیشن نقشه های گوگل را نصب کنید. .1

 آدرس خود را بنویسید.  .2

 
 به مسیرها نگاه کنید. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سواالت جواب بدهید: .4

  حلقه کنید(شما چگونه سفر می کنید( 

  _____________چقدر طول می کشد؟ 

 _______________در کدام زمان باید ترک کنید؟ 
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One Bus Away 

 این برنامه تیلفون، زمان آمدن بس ها یا قطارها را نشان می دهد. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شما را روی نقشه 

 پیدا می کند

برای دریافت 
تقسیم اوقات بس 

 کلیک کنید.

آبی شما نقطه 

 هستید.

روی یک 
ایستگاه کلیک 

کنید تا ببینید کدام 
بس در آنجا 

 توقف می کند.
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 One Bus Awayفعالیت: خواندن تقسیم اوقات 

 جواب بدهید:به تقسیم اوقات نگاه کنید. به سواالت 

 کدام بس می آید؟ _____________________  

 کدام بس حرکت کرد؟ ______________  

  بعدی چه وقت می آید؟ 43بس ____________  

  

زمان آمدن بس ها یا قطارها 
 را نشان می دهد.
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 شدن گم 

 اگر گم شدید، تشویش نکنید!

 روید بنویسید. اگر گم شدید می توانید کمک بخواهید.نام، آدرس و شماره تیلفون مکانی را که می •

 خود را به آنها نشان بدهید. از موتروان یا افسر امنیتی حمل و نقل کمک بخواهید. ورق  •

 از فرد دیگری کمک بخواهید. •

 از برنامه های حمل و نقل استفاده کنید. •

Habiba راه خود را پیدا می کند 

Habiba .از موتروان بس کمک خواست 

 او ترسیده بود.

 آدرس دفتر داکتر را نوشت.

 ورق را به موتروان بس داد.

 موتروان بس خیلی مهربان بود. 

 میدانست که دفتر داکتر کجاست. او 

 گفت چه زمانی از بس پایین شود.  Habibaبس به  موتروان

Habiba  .به دفتر داکتر رسید 

 او دیر رسید، اما داکتر از دیدن او خوشحال شد. 

 باز کرد. Habibaداکتر نقشه های گوگل را روی تیلفون 

 نشان داد که چگونه به خانه برود. Habibaاو به 

Habiba .خوشحال بود 
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 گیری-نتیجه
 به سواالت جواب بدهید. با صنف خود صحبت کنید. 

  آیا شما از حمل و نقل استفاده می کنید؟ 

 از کدام اپلیکیشن ها استفاده خواهید کرد؟ 

 آیا فکر می کنید گم خواهید شد؟ 

 چرا و چرا نه؟ 
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 درس: 

 موتروانی 

 اهداف

 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید:

 ثبت نام برای جواز موتروانی  •

 قوانین ابتدایی ترافیک  •

 صورت تصادف در موتروانی چه باید کرددر  •

 هنگام خرید موتر مستعمل به چه چیزی توجه کنید •

 محتویات 

 26  ........................................................................................................................   د یلغات جد  

 26  .....................................................................................................................   در کشور شما

 27 ...........................................................  (د ی بزرگتر هست  ایساله   18که شما  ی)وقت  یگرفتن جواز موتروان

 28  ..........................................................................................   یکیتراف نیو قوان یکی تراف یاشاره ها

 29 ................................................................................................  کرد  د یتصادف چه با ک یبعد از 

 30 ....................................................   د یانجام ده د یبا ی شود، چه کار یکه به شما اشاره توقف داده م یهنگام

 30 .....................................................................................................    یالکول و موتروان دنینوش

 31 ....................................................................................................................... دنیموتر خر

 32 ......................................................................................................................    یری گ-جهینت
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 لغات جدید 

 معانی لغات

سندی که به شما اجازه می دهد قبل از گرفتن جواز  اجازه موتروانی

 موتروانی، موتروانی کنید

 هزینه  فیس 

 قانونی  اعتبار 

 گرفتن یک جواز جدید تجدید

 صنف آموزش 

 امتحانخوب سپری کردن  سپری نمودن امتحان 

خوب سپری نکردن امتحان؛ شما باید دوباره  کامیاب نشدن در امتحان

 امتحان بدهید

 جوازی که برای مدت کوتاهی خوب است. جواز موقتی 

 جوازی که برای مدت طوالنی خوب است. جواز دایمی 

 راه دادن  حق تقدم 

 وصل شدن  یکجا شدن سرک 

 شخصی که روی سرک راه میرود  عابر

 انجن را روشن کنید  خود را در گیر قرار دهید موتر 
 

 در کشور شما 

 فعالیت: موتروانی در کشور شما 

 در مورد تجربه خود صحبت کنید و با هم صنفی های خود گفتگو کنید: 

  ایا در کشور خودتان موتروانی کرده اید؟ چرا و چرا نه؟ 

  خوب بودید؟ موترواناگر بلی، آیا یک 

  خوب موتروانی می کنند؟آیا مردم در کشور شما 
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 ساله یا بزرگتر هستید(  18گرفتن جواز موتروانی )وقتی که شما 

 ثبت نام برای جوار یادگیری در یک دفتر جواز موتروانی. .1

امتحان دانش موتروانی را سپری کنید. خودتان برای آن مطالعه کنید یا در یک صنف مکتب سند   .2

 موتروانی اشتراک کنید.

بینایی را سپری کنید و عکس تان گرفته شود. کارت هویت، ثبوت اقامت و نمبر تامین  امتحان  .3

 اجتماعی خود را بیاورید. فیس را پرداخت کنید.

جواز یادگیری را دریافت کنید. جواز شما برای  .4

مدت یک سال مدار اعتبار است. موتروانی را 

 تمرین کنید. 

ر امتحان عملی موتروانی را سپری کنید. اگر د .5

امتحان کامیاب نشدید، می توانید بیشتر تمرین  

 کنید و دوباره در آن شرکت کنید.

 جواز موتروانی خویش را بگیرید. .6

 توانید معلمی پیدا کنید که به زبان شما در مکتب درایوری صحبت می کند. می
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 اشاره های ترافیکی و قوانین ترافیکی 

موتروانان اشاره های ترافیکی و قوانین ترافیکی را نمی بسیاری از تصادفات زمانی رخ می دهد که 

 بینند یا مراعات نمی کنند.

 فعالیت: تمرین لغات 

 لغات را با تصاویر مطابقت بدهید.

 اشاره توقف 

 اشاره حق تقدم

 هرگز پارک نکنید 

 هیچ زمانی 

 سرک یک طرفه

 ساحه مکتب 

 یکجا شدن سرک 

 ساحه ساختمانی 

 داخل نشوید 

 پارکینگ معلولین 

 گذرگاه پیاده رو

 حد مجاز سرعت 
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 قوانین ترافیکی

 هستند.بد اگر آن ها  بهستند یا خوب اگر آن ها خ قوانین را بخوانید و بنویسید 

 ____موتروانی کردن بدون داشتن جواز

 ____چک نمودن تایرها قبل از موتروانی.

 موتروانی.____چک نمودن آینه ها و چراغ ها قبل از 

 ____همیشه چشم های شما متوجه سرک باشد.

 ____صحبت کردن در تیلفون حین موتروانی.

 ____خوردن، نوشیدن یا سگرت کشیدن حین موتروانی.

 ____موتروانی کردن در حد سرعت مجاز. 

 ____بسته نمودن کمر بند ایمنی.

 ____وقتی خسته هستید موتروانی نکنید.

 رها را از نزدیک.____تعقیب کردن سایر موت

____اطمینان حاصل کنید که اطفال کمتر از پنج سال در چوکی ایمنی طفل در چوکی عقب قرار  

 دارند.

 ____به عابرین پیاده و موترهای پولیس، امبوالنس ها و موترهای اطفاییه حق تقدم بدهید. 

 ____از اشاره های دورخوردن استفاده کنید. 

 کرد بعد از یک تصادف چه باید 

 در محل حادثه بمانید. .1

 زنگ بزنید. 911به شماره  .2

در شاهراه در موتر بمانید و منتظر پولیس یا امبوالنس   .3

 باشید.

آرام باشید. معلومات تماس و معلومات بیمه خود را  .4
 با موتروان دیگر شریک سازید.

  به شرکت بیمه خود زنگ بزنید.  .5
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 کاری باید انجام دهیدهنگامی که به شما اشاره توقف داده می شود، چه 

وقتی موتر پولیس را پشت سر خود می بینید که   .1

چراغ هایش برق می زند، موتر خود را در پهلوی  

 سرک توقف دهید. 

 در داخل موتر خود منتظر بمانید تا افسر  .2

 پولیس بیاید.

در صورت درخواست افسر، جواز، ثبوت بیمه یا  .3

 ثبت نام موتر را به پولیس بدهید. 

 باشید. کوشش نکنید به پولیس پول بدهید. مؤدب  .4

 اگر یک تکت داده شد، جریمه را پرداخت کنید. .5

 اگر فکر می کنید کار اشتباهی انجام نداده اید، به محکمه ترافیک مراجعه کنید.  .6

 نوشیدن الکول و موتروانی 

 نوشیدن الکول و موتروانی یک جرم است.

 (.DUIبه این میگویند موتروانی تحت تاثیر )

 یک مشکل کالن است.  DUIوقیف ت

 شما به زندان میروید. 

 ممکن است جواز موتروانی خویش را از دست بدهید.

 ممکن است پول زیادی را بخاطر جریمه بپردازید.

 ممکن است باعث یک حادثه ترافیکی شوید. 

 شما ممکن است به دیگران آسیب برسانید یا حتی آنها را به قتل برسانید.

 ننوشید و موتروانی کنید. الکول 
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 موتر خریدن

 خریدن یک موتر مستعمل 

 وقتی وظیفه گرفتید، شما میتوانید موتر بخرید.

 شما میتوانید یک موتر مستعمل بخرید یا یک موتر جدید. 

 موتر مستعمل نسبت به موتر جدید پول کم کار دارد.

 به یاد داشته باشید:

 عجله نکنید. به چند موتر فروشی که خود  .1

 یا دوستانتان به آنها اعتماد دارید بروید. 

 ببینید جقدر پول می توانید مصرف کنید. .2

 ببینید به کدام موتر نیاز دارید. .3

به مسافت پیموده شده گاز، ایمنی و هزینه های   .4

 حفظ و مراقبت فکر کنید.

 ببینید. گزارش تصادف و ترمیم های موتر را  .5

 قیمت پایین تر را درخواست کنید. .6

موتر را برای چک موتروانی ببرید تا چراغ های پیش رو، چراغ های دور خوردن، برف پاک  .7

 کن ها، پایدل های گاز و بریک ها را چک کنید.

 موتر را پیش یک مستری خوب ببرید تا مطمئن شوید که مشکل بزرگی ندارد. .8

 خریدن موتر جدید 

 جدید میخرید با خود ضمانت دارد. وقتی موتر 

 ضمانت در قسمت پایین بودن مصارف ترمیم و حفظ و مراقبت کمک می کند.

 شما باید اعتبار خوبی داشته باشید زیرا به قرضه بانکی نیاز خواهید داشت.
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 شما میتوانید پول موتر خود را بشکل ماهوار پراخت نمایید.

 قیمت است.  برای موتر اول، موتر جدید گاهی خیلی 

 بیمه موتر بگیرید. مصرف بیمه به سن، سابقه موتروانی و محله شما بستگی دارد.

 گیری-نتیجه

با هم صنفی های خود صحبت کنید. آیا بهتر است موتر خود را داشته باشید یا از وسایل حمل و نقل 

 عمومی استفاده کنید؟ چرا اینگونه فکر می کنید؟ سه دلیل را بنویسید:
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