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 آیاالتو کې ټرانزیټ پھ متحده : لوست 
 پیلیزه کچھ 

 کلیمېنوې 
 

 ستاسو پھ ھٻود کې 
 : پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

  کوي؟ ستاسو پھ ھٻود کې خلک څھ ډول تګ راتګ 
  کھ چٻرې دوی لھ ترانسپورټ څخھ کار اخلي، نو د ھغې د لګښتونو اداینھ څھ ډول ترسره کوي؟ 
  اوس څھ ډول تګ راتګ کوئ؟ 

  

 معنی ګانې  کلیمې 

 موټرونھ، بسونھ او اور ګاډي  ڼرانزیټ 

 موټرونھ، بسونھ او اور ګاډي دھر چا لپاره  عامھ ټرانزیټ 

Metro Vanpool  د ھغو خلکو لپاره د سورلۍ شریکھ وسیلھ چې یوه ځای تھ   وانپول)   تروی ( م
 روان وي 

ADA  د ھغو خلکو لپاره ترانسپورټ چې معلولیت او یا د لٻږد  پارا ترانزیټ
 رالٻږد پھ برخھ کې ځانګړې اړتیاوې لري 

Via to Transit  سورلۍ لپاره کم وزنھ اور ګاډی د شریکې 

Night Owl    د شپې پھ وروستیو کې بس  بس 
ORCA   د ټرانسپورټ د لګښت د اداینې لپاره کاریدونکی کارت  کارت 

ORCA Lift     د ټرانسپورټ د لګښت د اداینې لپاره خورا کم لګښتھ
 کارت 

Transit Go  کاریدونکی  د ټرانسپورټ د لګښت د اداینې لپاره یو
 اپلٻکٻشن 

د ټرانسپورټ د لګښت لھ ادا کولو وروستھ، تاسو کوالی   لٻږد 
شئ د دوو ساعتونو لپاره پھ وړیا ډول پھ نقلیھ وسیلھ کې  

 سواره شئ 
 پھ الیسنس لرونکي موټر کې د موټر چلوونکي سورٻدل ټکسي 

 پھ شخصي موټر کې د موټر چلوونکي سورٻدل  ګډه سورلي 
بایسکیل چې کوالی شئ د ساعت پر سر  /یو موټر سایکل  بایسکیل شریک سورٻدل / سایلکلپھ موټر 

 یې پھ کرایھ کړئ 
 یو موټر چې کوالی شئ د ساعت پر سر یې پھ کرایھ کړئ  د لنډ مھال لپاره د موټر اجاره
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  4
 پیلیزه کچھ 

 

   

 ټرانزیټ 
 . ټرانزیټ د سفر لپاره یوه الر ده

 . عامھ ټرانسپورټ د ھر چا لپاره د سفر کولو الره ده 

 . خصوصي ټرانسپورټ پھ یوه شخص او یا شرکت پورې اړه لري 

 . بیالبٻل ټرانسپورټ لري ھر ښار 

 د ټرانسپورټ د لغتونو د ذخیرې سیالي: فعالیت
 : انځورونو تھ لھ کلیمو سره سمون ور کړئ

 
 

  

 

 kingcounty.gov, seattle.gov, cdc.gov: انځورونھ

 بس 

 اور ګاډی 

 ټکسي 

سپک وزن  
 لرونکی ریل 

 بایسکیل 

 ) موټر سایکل (

کوڅو کې  
 تلونکی موټر 

 وان
 بٻړۍ 
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  5
 پیلیزه کچھ 

 

   

 عامھ ټرانسپورټ نور غوراوي د 
 
 

ADA  پارا ترانزیټ 
د ھغو خلکو لپاره ترانسپورټ چې معلولیت او یا د لٻږد رالٻږد پھ  

 برخھ کې ځانګړې اړتیاوې لري 
 

 
 

Via to Transit 
یوه موټر چلوونکی سورلي د دوي لھ کورونو او یا د بس لھ تم ځایونو څخھ  

 . ځای پورې رسوي اخلي او دوي د کم وزنھ ریل تر تم 
 
 
 

 بسونھ   Night Owlد 
بجو پورې د ھغو خلکو لپاره بسونھ    5:00څخھ د سھار تر  1:00د شپې لھ  

 . چې تر ناوختھ پورې کار کوي 
 
 

 
Metro Vanpool وانپول)  تروی( م 

د ھغو خلکو لپاره د سورلۍ شریکھ وسیلھ چې یوه ځای تھ روان وي،  
 . لکھ کار او یا ښوونځي تھ 

 kingcounty.gov: انځورونھ
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  6
 پیلیزه کچھ 

 

   

 د عامھ ټرانسپورټ د لګښتونو لپاره اداینھ ترسره کول

ORCA کارت 
 . د ټرانسپورټ د لګښتونو د ادا کولو لپاره پھ خپل کارت کې پیسې ډٻرې کړئ  •

یو کارت پھ آنالین ډول، د خرځالو لھ خپل کارې   ORCAد  •
 . وسیلې او یا لھ یوه شخص څخھ وپیرئ 

د کارت د لوستلو پھ برخې د کارت پھ کیکاږلو سره لھ خپل کارت   •
 . تر ھغې انتظار وکړئ تر څو چې د بیف غږ واورئ . څخھ کار واخلئ

 

ORCA Lift 
• ORCA Lift  دORCA  کارت پھ پرتلھ ارزانھ دی . 
• ORCA Lift د کم عاید لرونکو خلکو لپاره دی . 
 . ستاسو ښوونکی کوالی شي لھ تاسو سره مرستھ وکړي چې د غوښتنې لپاره ځای ومومئ •

 
 

 نغدې پیسې 
 . تاسو کوالی شئ بس تھ نغدې پیسې ور کړئ •
 . چلوونکي پھ واسطھ پھ وسیلھ کې واچوئ خپلې نغدې پیسې د موټر   •

 ټکټونھ 
پھ سپک وزن لرونکی ریل، اور ګاډي، د ښار پھ سړکونو کې تګ   •

راتګ کوونکې نقلیھ وسیلې او بٻړیو کې د سورٻدو لپاره تاسو باید  
 . ټکټ وپیرئ 

 . د ټکټ پلورلو لھ خپل کاره ماشین څخھ یو ټکټ وپٻرئ  •

 

 

 kingcounty.gov: انځورونھ
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  7
 پیلیزه کچھ 

 

   

Transit GO 
• Transit GO  د ګرځنده موبایل یو آپ دی . 
 . د ټکټونو د پیرلو لپاره لھ ھغې کار واخلئ •

 لٻږدونې 
 

کلھ چې تاسو ټرانسپورټ تھ پیسې ور کړئ، نو د لٻږد لپاره فرصت   •
 . ترالسھ کوئ 

ساعتونو لپاره پھ وړیا ډول پھ نقلیھ وسیلھ کې   2تاسو کوالی شئ د   •
 سواره شئ 

تاسو د لٻږد یو پاڼھ ترالسھ  کھ چٻرې تاسو نغدې پیسې ادا کړئ، نو  •
 . کوئ 

اپلٻکٻشن   Transit GOکارت او یا لھ   ORCAکھ چٻرې تاسو لھ   •
 . څخھ کار اخلئ، نو لٻږد پھ خپل کاره توګھ ترسره کٻږي
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  8
 پیلیزه کچھ 

 

   

 خصوصي ټرانسپورټ
 ټکسي 

 . د یوه شرکت پھ موټر کې د سورٻدلو لګښت ادا کړئ  •
واخلئ، د ټکسي لھ شمٻرې سره  لھ یوه اپلٻکٻشن څخھ کار   •

اړیکھ ونیسئ او یا د ټکسي موټر چلوونکي تھ پھ الس  
 . اشاره وکړئ

 ) Rideshare(ګډه سورلي 
• Rideshare   د ټکسي پھ څیر دی، مګر پھ دې کې موټر چلوونکي لھ خپلو موټرونو څخھ کار

 . اخلي
 . پھ خپل ټلیفون کې لھ یوه اپلٻکٻشن څخھ کار واخلئ  •

 بایسکیل شریک سورٻدل /سایلکلپھ موټر 
 . بایسکیل پھ کرایھ کړئ /پھ سړک باندې یو موټر سایکل •

 . پھ خپل ټلیفون کې لھ یوه اپلٻکٻشن څخھ کار واخلئ  •

بایسکیل خولۍ لھ ځان  / د خوندیتوب پھ موخھ، د موټر سایکل •
 . سره راوړئ

 د لنډ مھال لپاره د موټر کرایھ کول
 . یوه ساعت لپاره کرایھ کړئیو شمٻر موټر شتھ چې تاسو یې د  •

 . پھ خپل ټلیفون کې لھ یوه اپلٻکٻشن څخھ کار واخلئ  •
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  9
 پیلیزه کچھ 

 

   

 پلی تګ کول 
 . دا ډٻر مھمھ ده چې پھ متحده آیالتونو کې د پلي قدم وھلو پر مھال خوندي و اوسئ 

 څھ شی ناسم دي؟ : فعالیت
 ستونزه څھ ده؟ . انځور تھ وګورئ
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  10
 پیلیزه کچھ 

 

   

 خوندیتوب د پلي تګ پر مھال 
 : مراعات کړئ خوندیتوب اصول کلھ چې تاسو پلی تګ کوئ، نو د 

 د پلي الرویانو د تٻرٻدو لھ کرښو څخھ کار واخلئ.  -1

  

 پھ یوه چراغ کې، تڼۍ کیکاږئ او اشارې تھ منتظر و اوسئ.  -2

  

 لھ دواړو اړخونو څخھ موټرونو تھ پام وکړئ.  -3

  

 سترګو لھ الرې اړیکې ټینګې کړئ. لھ موټر چلوونکو سره د  -4

 

 dc.gov:  انځورونھ
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  11
 پیلیزه کچھ 

 

   

 :د خوندیتوب نور اصول
 لھ خپل ګرځنده ټلیفون څخھ کار مھ اخلئ  •
 روښانھ رنګ لرونکې جامې واغوندئ  •
 د ماشومانو السونھ ونیسئ  •

 

 کول -بستھ بندي
 . لھ خپل ټولګي سره خبرې وکړئ .  پوښتنو تھ ځواب ور کړئ 

 تاسو نن ورځ څھ زده کړل؟ 
  تاسو بھ پھ راتلونکي کې لھ ټرانسپورټ څخھ څھ ډول کار واخلئ؟ 

 

 
  

 nhsta.gov:  انځورونھ
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 پھ متحده آیاالتو کې ټرانزیټ : لوست  12
 پیلیزه کچھ 

 

   

 سرچینې

 : د کینګ ښار ګوټي نور ټرانسپورټ  •
options.aspx-https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel 

 : د ټرانسپورټ د لګښتونو لپاره اداینھ ترسره کول •
orca.aspx-https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares 

 
 
 

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

 د بٻړیو الرښوونکی ټرانزیټ

 موخې
 : دې لوست کې بھ تاسو لھ الندې مواردو سره آشنا شئپھ 

 د ټرانسپورټ د مھالویش لوستل  •
 د ټرانسپورټ لھ اپلٻکٻشنونو څخھ کار اخیستل  •
 کھ چٻرې تاسو ورک شئ نو څھ باید ترسره کړئ  •

 مطالب
 14 .......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 14 ................................................................................................................. ستاسو پھ ھٻود کې 
 Habiba 15 ...................................................................................................... خپلھ الر ور کوي 

 16 ..................................................................................................... د بٻړیو الرښوونکی ټرانزیټ 
 18 .......................................................................................................... د ټرانسپورټ اپلٻکٻشنونھ

 23 .......................................................................................................................... ورک کٻدل
 Habiba 23 ....................................................................................................... خپلھ الر وموندلھ 
 24 ..................................................................................................................... کول-بستھ بندي
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 نوې کلیمې
 

 ستاسو پھ ھٻود کې 
 : پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

 ستاسو پھ ھٻود کې خلک څھ ډول تګ راتګ کوي؟  •
 دوی څھ ډول الرې پیدا کوي؟  •
 کھ چٻرې یو څوک ورک شي، نو څھ پٻښھ رامنځتھ کٻږي؟  •

 معنی ګانې  کلیمې 

 موټرونھ، بسونھ او اور ګاډي  ڼرانزیټ 
 دھر چا لپاره موټرونھ، بسونھ او اور ګاډي  عامھ ټرانزیټ 

 ھغھ وخت چې بس او یا اور ګاډی راځي  مھالویش 
Google Maps  ټرانسپورټ د پلټلو لپاره د ټلیفون یو اپلٻکٻشن د الرو او 

 لھ یو ځای څخھ تلل ترک کول 
 یو ځای تھ تلل  رسٻدل

 یو سړک چې بس ھر ورځ پرې تګ را تګ کوي  د تیرٻدو کرښھ یا مسیر 
 پھ شخصي موټر کې د موټر چلوونکي سورٻدل  ګډه سورلي 

One Bus Away   ټرانسپورټ د مھالویش او مسیرونو د  د ټلیفون یو اپلٻکٻشن دی چې د
 کتلو لپاره کارول کٻږي 
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 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  15
 پیلیزه کچھ 

 

   

HABIBA  خپلھ الر ور کوي 
 

 Habiba سومالیا ھٻواد اوسٻدونکې دهد . 

 .ھغھ متحده آیالتونو تھ لھ سویلي افریقا څخھ کوچیدلې ده

 . ھر ځای تھ پلی تګ کولو  Habibaپھ سویلي افریقا کې،  

 . اوس، ھغھ پھ یوه لوی ښار کې ژوند کوي 

 . ھغھ نھ شي کوالی ھر ځای تھ پلی تګ وکړي

Habiba پھ یوه بس کې سورٻږي . 

Habiba  سره د لیدنې وخت ټاکلی دی لھ ډاکټر . 

 . دا کوالی شي لھ خپل کور څخھ د ډاکټر تر معاینھ خانې پورې پھ بس کې الړه شي

Habiba پھ بس کې سورٻږي . 

 . دقیقو لپاره مزل کوي  10ھغھ د 

Habiba نھ پوھٻږي چې چٻرتھ ښکتھ شي . 

 . دقیقو لپاره نور مزل ھم کوي  20ھغھ د 

Habiba  بیرون تھ ګوري . 

 .وھٻږي چې چٻرتھ دهھغھ نھ پ 

Habiba ورکھ شوې ده . 

 
 

 پوښتنې 
 Habiba  څھ ډول احساس کوي؟ 
 Habiba  باید څھ ترسره کړي؟ 
  آیا تاسو کوم وخت ورک شوي یاست؟ 
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 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  16
 پیلیزه کچھ 

 

   

  
 کوم ټرانسپورټ؟: فعالیت

 . تاسو لھ کوم ډول ترانسپورټ څخھ کار اخلئ؟ لھ خپل ټولګي سره خبرې وکړئ. انځورونو تھ وګورئ 
 

 
 

 
 د بٻړیو الرښوونکی ټرانزیټ 

  
 

پھ ګوتھ کوي چې د بسونو پھ    نښې
 . تم ځای کې کوم بس ودرٻږي

پھ ګوتھ کوي چې بس او   نقشھ 
 . اورګاډی چٻرتھ ځي 

امنیتي چارواکي او موټر  
کوالی شي مرستھ   چلوونکي 

وکړي او پوښتنو تھ ځواب ور  
 . کړي

 kingcounty.gov, cdc.gov and seattle.gov: انځورونھ
  

 

 موټر  بس  موټر سایکل 

 سپک وزن لرونکی  
 اور ګاډی  /ریل

 پلی تګ وکړئ  بٻړۍ 



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  17
 پیلیزه کچھ 

 

   

 د ټرانسپورټ د مھالویش لوستل : فعالیت
 :پوښتنو تھ ځواب ور کړئ. وکړئلھ خپلو ټولګي والو سره کار . د بس مھالویش ولولئ

 
Pacific Hwy S & Kent Des Moines   

 *  سړک
 60800#درٻدل 

 نړیوال ھوایي ډګر   SeaTacد 
Int’l Blvd &S 176th St  * 

 60900#درٻدل 

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

 60921#درٻدل 

 

 دقیقې  11:41د سھار  دقیقې  11:33د سھار  دقیقې  11:21د سھار 

 دقیقې  11:57د سھار  دقیقې  11:49د سھار  دقیقې  11:36د سھار 

 دقیقې   12:13د غرمې  دقیقې   12:05د غرمې  دقیقې  11:52د سھار 

 دقیقې   12:28د غرمې  دقیقې   12:20د غرمې  دقیقې   12:07د غرمې 

 kingcounty.gov: انځورونھ
 

  پھ د آرامPacific Hwy S   الر او دKent Des Moines    پھ سړک د درٻدو لومړی وخت کوم
 دی؟ 

 
 

 
   پھTukwila Int’l Blvd Station Bay 1  کې د درٻدو وروستی وخت کوم دی؟ 

 
 

 
  دقیقو لھ  12:05کھ چٻرې یو بس د غرمې پھSeaTac    ،نړیوال ھوایي ډګر څخھ حرکت وکړي 

 تھ و رسٻږي؟  Tukwila Int’l Blvd Station Bay 1نو څھ وخت بھ  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  18
 پیلیزه کچھ 

 

   

 د ټرانسپورټ اپلٻکٻشنونھ

 

Google Maps 
Google Maps  کوالی شي ستاسو سره د الرو پھ موندلو کې مرستھ وکړي . 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 یو نقشھ وګورئ
 

 ځایونھ او پتې وپلټئ

ټکی تاسو شین 
 .یاست

 

خپل ځان پھ نقشھ 
 کې ومومئ

 الرې پیدا کړئ



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  19
 پیلیزه کچھ 

 

   

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 الرې پیدا کړئ 

 : وټاکئ
 موټر  •
 ڼرانزیټ  •
 پلی تګ وکړئ  •
 ګډه سورلي  •
 موټر سایکل  •

د خپل تګ او یا راتګ وخت 
 وټاکئ 

 د تیرٻدو کرښھ یا مسیر 

 څومره وخت ونیسي دا بھ  



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  20
 پیلیزه کچھ 

 

   

 
 تمرین کول  Google Maps: فعالیت

 . پھ ټولګي او یا کور کې یې تمرین کړئ . لھ خپل ټلیفون څخھ کار واخلئ

1- Google Maps  .اپلٻکٻشن ترالسھ کړئ   

 خپلھ پتھ پکې ولیکئ.  -2

 
 الرې وپلټئ.  -3

 
 

 
 
 
 
 
 

 پوښتنو تھ ځواب ور کړئ:  -4

  دایره(تاسو بھ څھ ډول سفر وکړئ؟ ( 
 ــ  ھغھ بھ څومره وخت ونیسي؟  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ــ  تاسو باید څھ وخت حرکت وکړئ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  21
 پیلیزه کچھ 

 

   

 
One Bus Away 

 . د ټلیفون دا اپلٻکٻشن پھ ګوتھ کوي چې څھ وخت بسونھ او یا اورګاډي راځي
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

خپل ځان پھ نقشھ 
 کې ومومئ

د بس د مھالویش د 
ترالسھ کولو لپاره 

 .کلیک وکړئ

شین ټکی تاسو 
 .یاست

پھ تم ځای 
کلیک وکړئ، 
تر څو ووینئ 
چې ھلتھ کوم 

 .بس درٻږي



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  22
 پیلیزه کچھ 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د مھالویش لوستل  One Bus Awayد : فعالیت
 : پوښتنو تھ ځواب ور کړئ .  مھالویش تھ کتنھ وکړئ 

  کوم بس را روان دی؟ __________________  
  کوم بس والړ؟ __________________  
  بس څھ وخت راځي؟ 43بل _________________  

  

پھ ګوتھ کوي چې څھ وخت 
 .بسونھ او یا اورګاډي راځي



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  23
 پیلیزه کچھ 

 

   

 ورک کٻدل 
 ! کھ چٻرې تاسو ورک شئ، نو اندیښنھ مھ کوئ

کھ چٻرې تاسو ورک  . یاستئد ھغھ ځای نوم، پتھ او د ټلیفون شمٻره ولیکئ چې تاسو ور روان  •
 . شئ، نو د مرستې غوښتنھ کوالی شئ

دوی تھ  . لھ موټر چلوونکي او یا د ټرانسپورټ د امنیتي چارواکي څخھ د مرستې غوښتنھ وکړئ  •
 . خپلې پاڼې وښایاست 

 . لھ بل شخص څخھ د مرستې غوښتنھ وکړئ  •
 . د ټرانسپورټ لھ اپلٻکٻشنونو څخھ کار واخلئ  •

HABIBA  خپلھ الر وموندلھ 
Habiba د بس لھ موټر چلوونکي څخھ د مرستې غوښتنھ وکړه . 

 . ھغھ ویریدلې وه 

 . ھغې د ډاکټر د معاینھ خانې پتھ ولیکلھ 

 . ھغې د بس موټر چلوونکي تھ پاڼې ور کړې 

 . د بس موټر چلوونکی ډٻر مھربان و

 . ھغھ پوھٻدلو چې د ډاکټر معاینھ خانھ چٻرتھ ده

 . تھ وویل چې څھ وخت لھ بس څخھ ښکتھ شي   Habibaد بس موټر چلوونکي  

 . د ډاکټر معاینھ خانې تھ ورسٻدلھ Habibaد 

 . ھغھ ناوختھ شوې وه، مګر ډاکټر د ھغې لھ لیدلو څخھ خوښ و 

 . پرانیستلھ Google Mapsپھ ټلیفون کې  Habibaډاکټر د  

 . ستنھ شي تھ وښودل چې څھ ډول بٻرتھ کور تھ    Habibaھغھ  

Habiba ډٻره خوشحالھ وه . 

  



 لٻږد رالٻږد 

 

 یټ رانزټ  یوونکښالر  وٻړی د ب : لوست  24
 پیلیزه کچھ 

 

   

 کول -بستھ بندي
 . لھ خپل ټولګي سره خبرې وکړئ .  پوښتنو تھ ځواب ور کړئ 

  آیا تاسو لھ ټرانسپورټ څخھ کار اخلئ؟ 
  تاسو بھ کوم لھ کوم اپلٻکٻشن څخھ کار واخلئ؟ 
  آیا تاسو فکر کوئ چې تاسو بھ ورک شئ؟ 
  ولې او ولې نھ؟ 



 لٻږد رالٻږد 

25 

 

   

 : لوست

 چلول 

 موخې
 : الندې مواردو سره آشنا شئپھ دې لوست کې بھ تاسو لھ 

 د موټر چلولو د الیسنس غوښتنھ کول  •
 د ترافیکو بنسټیز قوانین  •
 کھ چٻرې تاسو د موټر چلولو پھ یوه ټکر کې یاست، نو څھ باید ترسره کړئ  •
 د دوھم الس موټر د پیرلو پھ مھال باید کوم ټکي پھ نظر کې ونیسئ  •

 مطالب
 

 26 .......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 26 ................................................................................................................. ستاسو پھ ھٻود کې 

 27 ................................... کلن او یا لھ ھغې زیات یاستئ) 18د موټر چلولو د الیسنس ترالسھ کول (کلھ چې تاسو 

 28 .......................................................................................................... د ترافیکو نښې او قوانین

 29 ......................................................................................... لھ یوه ټکر وروستھ باید څھ ترسره کړو

 30 .................................................................... کلھ چې تاسو پورتھ برخې تھ راوړي، څھ باید ترسره کړئ

 30 .............................................................................................................. څښاک او موټر چلول

 31 .................................................................................................................... د یوه موټر پیرل

 32 ..................................................................................................................... کول-بستھ بندي

 



 لٻږد رالٻږد 

 

 چلول :  لوست  26
 پیلیزه کچھ 

 

   

 نوې کلیمې
 معنی ګانې  کلیمې 

ھغھ سند چې د الیسنس اخیستلو وړاندې تاسو اجازه   د موټر چلولو اجازه پاڼھ 
 چې موټر وچلوئ در کوي 

 اداینھ  فیس
 قانوني  معتبر 

 د نوي ترالسھ کول  نوي کول 
 ټولګی  زده کړې 

 پھ یوه آزموینھ کې ښھ کار ترسره کړئ  پھ آزموینھ کې بریالي کٻدل 
پھ یو ه آزموینھ کې کمزوری فعالیت ترسره کول،   پھ آزموینھ کې ناکامٻدل 

 تاسو باید بیا آزموینھ ور کړئ 
 . ھغھ الیسنس چې د لنډ مھال لپاره غوره دی لنډمھالی الیسنس 

 . ھغھ الیسنس چې د اوږد مھال لپاره غوره دی  دایمي الیسنس 

 الر ور کول  لومړیتوب ور کول 
 نښلیدلی  وصل 

 ھغھ شخص چې پھ سړک پلی تګ کوي  پلی الروی 
 د موټر چاالنول  موټر پھ ګیر کې اچول 

 

 ستاسو پھ ھٻود کې 
 چلول ستاسو پھ ھٻود کې : فعالیت

 : د خپلې تجربې پھ اړه خبرې وکړئ او لھ خپلو ټولګیوالو سره بحث پرې وکړئ 

  آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې موټر چلولی دی؟ ولې او ولې نھ؟ 
  د ھو پھ صورت، آیا تاسو ښھ موټر چلوونکي وئ؟ 
  آیا خلک ستاسو پھ ھٻواد کې ښھ موټر چلوونھ ترسره کوي؟ 

 
  



 لٻږد رالٻږد 

 

 چلول :  لوست  27
 پیلیزه کچھ 

 

   

کلن او یا لھ ھغې  18کلھ چې تاسو ( ټر چلولو د الیسنس ترالسھ کول د مو
 ) زیات یاستئ

 د جواز پاڼې د الرښوونو لپاره د موټر چلولو د الیسنس پھ دفتر کې غوښتنھ وکړئ.  -1

د ھغې لپاره پخپلھ مطالعھ وکړئ او یا د موټر چلولو د الیسنس   د پوھې پھ آزموینھ کې منل کٻدل.  -2
 ښوونځي کې یو ټولګی ونیسئ. پھ 

د لید آزموینھ پھ بریالیتوب سره ترسره کړئ او خپل اخیستل شوی انځور لھ ځان سره ولرئ. خپلھ   -3
 پٻژند پاڼھ، د استوګنې سند او خپل د ټولنیز خوندیتوب شمٻره لھ ځان سره راوړئ. فیس ادا کړئ. 

د الرښوونو یو جواز ترالسھ کړئ. ستاسو جواز   -4
کال لپاره مناسب دی. د موټر چلولو تمرین  د یوه 

 وکړئ. 

د موټر چلولو پھ آزموینھ کې بریالي شئ. کھ   -5
چٻرې تاسو پھ آزموینھ کې بریالي نھ شئ، تاسو  
کوالی شئ نور تمرین وکړئ او آزموینھ بیا ور  

 کړئ. 

 خپل د موټر چلولو الیسنس ترالسھ کړئ.  -6

ې، داسې ښوونکی ومومئ چې ستاسو پھ ژبھ  تاسو کوالی شئ د موټر چلولو پھ ښوونځي ک
 . خبرې کوي

 
  



 لٻږد رالٻږد 

 

 چلول :  لوست  28
 پیلیزه کچھ 

 

   

 د ترافیکو نښې او قوانین
ډٻری ټکرونھ ھغھ وخت رامنځتھ کٻږي، کلھ چې موټر چلوونکی د ترافیکو نښې او قوانین نھ مراعات  

 . کوي 

 د لغتونو د ذخیرې تمرین کول : فعالیت
 انځورونو تھ لھ کلمو سره سمون ور کړئ 

 د درٻدو نښھ 

 د لومړیتوب نښھ 

 پھ ھر وخت کې 
 پارکٻنګ پرتھ لھ 

 یوه الرې 

 د ښوونځي سیمھ 

 وصل 

 د رغنیزو چارو سیمھ 

 مھ ننوځئ 

 د معلولیت لرونکو اشخاصو پارکٻنګ 

 د پلي الرویانو د تٻرٻدو ځای

 د سرعت اندازه 



 لٻږد رالٻږد 

 

 چلول :  لوست  29
 پیلیزه کچھ 

 

   

 د ترافیکو اصول 
 . ولیکئ  Bوي نو  بد ولیکئ او کھ   Gوي  سم اصول ولولئ او کھ چٻرې ھغھ 

 . کھ چٻرې تاسو یو الیسنس نھ لرئ نو موټر وچلوئ ____

 . لھ موټر چلولو وړاندې ټایرونھ چک کړئ____

 . وړاندې لھ دې چې تاسو موټر وچلوئ نو ھیندارې او څراغونھ چک کړئ ____

 . تل سړک متوجھ و اوسئ ____

 . کړئد موټر چلولو پر مھال پھ ټلیفون کې خبرې و____

 . د موټر چلولو پر مھال، خوراک او څښاک وکړئ او یا سګرټ وڅکوئ____

 . د سرعت محدودیت تھ پام سره موټر وچلوئ ____

 . د خپل سیټ کمربند واغوندئ ____

 . د ستړیا پر مھال موټر مھ چلوئ____

 . نور موټرونھ لھ نږدې څخھ تعقیب کړئ____

یې لھ پنځو کلونو څخھ کم دی پھ شا سیټ کې د  ډاډ ترالسھ کړئ چې ھغھ ماشومان چې عمر ____
 . ماشومانو د خوندیتوب پھ څوکۍ کې ناست دی

پلي الرویانو، د پولیسو موټرونو، امبوالنسونو او د اور وژنې موټرونو تھ پھ تٻرٻدو کې  ____
 . لومړیتوب ور کړئ 

 . د ګرځٻدو لھ څراغونو څخھ کار واخلئ ____

 کړو لھ یوه ټکر وروستھ باید څھ ترسره
 د پٻښې پھ سیمھ کې پاتې شئ.  -1

 شمٻرې سره اړیکھ ونیسئ.  911لھ  -2

پولیسو او   -3 ا و  پاتې شئ  پھ لویھ الر کې، پھ موټر کې 
 امبوالنس تھ منتظر پاتې شئ. 

آرام و اوسئ. لھ نورو موټر چلوونکو سره د اړیکو او   -4
 بیمې معلومات رد او بدل کړئ. 

  ونیسئ. د خپلې بیمې سره اړیکھ  -5



 لٻږد رالٻږد 

 

 چلول :  لوست  30
 پیلیزه کچھ 

 

   

 کلھ چې تاسو پورتھ برخې تھ راوړي، څھ باید ترسره کړئ 
یو موټر   -1 د پولیسو  لھ لوري  کلھ چې تاسو د شا 

د سړک   نو  فلش وھي،  یې  وینئ چې څراغونھ 
 غاړې تھ ګوښھ شئ. 

د پولیسو د افسر تر راتګ پورې پھ موټر کې د   -2
 ننھ پاتې شئ. 

کړي  کھ چٻرې د پولیسو افسر د ھغې غوښتنھ و -3
موټر   د  یا  او  بیمې  د  السینس،  تھ  ھغھ  نو 

 راجستریش اړوند اسناد ور کړئ. 

 ډٻر باادبھ و اوسئ. افسر تھ د پیسو ور کولو ھڅھ مھ کوئ.  -4

 کھ چٻرې ټکټ چاپ شي، نو خپلھ جریمھ ادا کړئ.  -5

ترافیکو محکمې  کھ چٻرې پھ دې باور یاستئ چې تاسو کوم ناسم کار نھ دی ترسره کړی، نو د  -6
 تھ مراجعھ وکړئ. 

 څښاک او موټر چلول
 . د موټر چلولو پر مھال د الکولو څښاک جرم دی 

 . ګڼل کٻږي) DUI( دا د نشې پھ حالت کې موټر چلول 

 . پھ حالت کې ګیر کٻدل یوه لویھ ستونزه ده  DUIد 

 . ښایي زندان تھ والړ شئ 

 . ښایي خپل د موټر چلولو الیسنس لھ السھ ور کړئ 

 . ښایي د جریمھ پھ توګھ ډٻرې پیسې ور کړئ

 . ښایي تاسو د یوه ټګر د رامنځتھ کٻدو سبب شئ

 . تاسو کوالی شئ نور خلک ټپي او یا حتی ووژنئ

 . د موټر چلولو پر مھال الکول مھ څښئ 
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 د یوه موټر پیرل 
 د دوھم الس موټر پیرل

 . کلھ چې تاسو یوه دنده ومومئ، تاسو کوالی شئ یو موټر ومومئ 

 . تاسو کوالی شئ یو دوھم الس او یا نوی موټر وپیرئ 

 . دوھم الس موټر د نوي موټر پھ پرتلھ پھ لږو پیسو پیرل کٻږي

 : پھ یاد ولرئ 

بٻړه مھ کوئ. یو شمٻر د موټر پلورنځیو تھ والړ   -1
 شئ چې تاسو او ستاسو ملګري پرې باور لري. 

پھ دې پوه شئ چې تاسو کوالی شئ څومره پیسې   -2
 مصرف کړئ. 

 پھ دې پوه شئ چې تاسو کوم موټر تھ اړتیا لرئ.  -3

 د پترول د مصرف د فاصلې، خوندیتوب او د ساتنې د لګښتونو پھ اړه فکر وکړئ.  -4

 د موټر د ټکر او بٻرتھ جوړولو راپور د لیدلو لپاره غوښتنھ وکړئ.  -5

 د کم لګښت غوښتنھ وکړئ.  -6

ټر لھ ځان سره واخلئ تر څو د مخې څراغونھ،د ګرځٻدو  د موټر چلولو د آزموینې لپاره مو  -7
 څراغونھ، واورې پاک کوونکي، د ګازو او بریکونو ډنډې چک کړئ. 

 موټر یوه پوه مستري تھ ور وړئ، تر څو ډاډ ترالسھ کړئ چې ھغھ کومھ لویھ ستونزه نھ لري.  -8

 د نوي موټر پیرل 
 . وارنټي لريکلھ جې تاسو یو نوی موټر پیرئ، نو ھغھ یو 

 . وارنټي لھ تاسو سره مرستھ کوي چې د ترمیم او ساتنې لګښتونھ کم وساتئ

 . تاسو باید ښھ اعتبار ولرئ، ځکھ ښایي د بانک پور تھ اړتیا ومومئ 
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 . تاسو بھ پھ میاشتني ډول پھ خپل موټر باندې اداینھ ترسره کوئ

 . د لومړي موټر لپاره، ځینې وخت نوی موټر ډٻر ګران وي

د بیمې لګښتونھ بھ ستاسو پھ عمر، د موټر چلولو پھ مخینھ او ګاونډیتوب  .  ر بیمھ ترالسھ کړئ د موټ
 . پورې اړه ولري

 کول -بندي بستھ
دا غوره ده چې خپل موټر ولرئ او یا لھ عامھ ټرانسپورټ څخھ  . لھ خپلو ټولګي والو سره کار وکړئ

 . ولیکئ کار واخلئ؟ ولې تاسو داسې فکر کوئ؟ درې دلیلونھ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سرچینې
تاسو کوالی شئ د واشنګټن د موتر  .  تھ مراجعھ وکړئ  www.dol.wa.govد ال زیاتو معلوماتو لپاره  

 . خدمتونو پھ اړه زده کړې وکړئ DMVچلوونکي الرښوود کتاب ومومئ او د  
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