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ثبت اتومبیل خود  را تجدید کنید.   •
تصدیق رانندگی  یا کارت شناسایی خود را تجدید کنید.   •

هزینه ثبت را محاسبه کنید.   •
اطالعات تعلیق بیمه ثبت اتومبیل را بررسی و به روز کنید.  •

یک نمونه امتحان گواهینامه رانندگی  بدهید.   •
پالک های مخصوص سفارش بدهید.   •
ورقه، جزوه و کتابچه دریافت کنید.    •

برای سواالت دی ام وی )DMV( خود جواب پیدا کنید.    •
وقت تایین  کنید )به غیر از امتحان رانندگی  تجاری*(.  •

در تمام 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، به تلفن 
اتوماتیک 0133-777-800-1 برای خدمات زیر زنگ 

بزنید: 
وقت تایین کنید )به غیر از امتحان رانندگی  تجاری*(.  •

ثبت اتومبیل یا تصدیق رانندگی  خود را تجدید کنید. به اعالمیه   •
تجدید خود برای یافتن شماره شناسائی تجدید )RIN( رجوع 

کنید.
ورقه و نشریه دریافت کنید.   •

به اطالعات عمومی  گوش کنید.   •
اطالعات تعلیق بیمه ثبت اتومبیل را بررسی و به روزکنید.  •

* برای گذاشتن قرار امتحان رانندگی  تجاری یا برای صحبت با 
 یک تکنیسین ، در ساعات اداری معمول ما به شماره

0133-777-800-1 تلفن کنید: 

 برای خدمات مربوط به کم شنوایان به این شماره زنگ بزنید  
 .TTY 1-800-368-4327
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در وقت صرفه جویی کنید. بروید آنالین.

تغییرات  در رانندگی  
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چگونه باید برای 
امتحان رانندگی خود 

آماده شوید 
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ن متحا  ا
DMV نندگی  را

باز نشود.
صندلیمسافر که به طور دائمی به اتومبیل نصب شده   •

باشد. 
کمربندهای ایمنی که بخوبی کار میکنند، اگر که اتومبیل   •

با کمربند ایمنی ساخته شده باشد. 
ترمز اضطراری/ پارکینگ که کار میکند.   •

مسئولیت مالی
قبل از اینکه امتحان رانندگی شروع شود، شما باید با ارائه 
دادن یکی از مدارک ذیل  نشان دهید که اتومبیل تان به 

درستی بیمه شده است )وگرنه امتحان به تعویق میافتد(:
مدرکی که بیمه نامه شخص ثالث یا شماره ضمانتنامه   •

داشته باشد. 
کارت بیمه مخصوص خطر که نام شرکت بیمه، شماره   •

پرونده، و تاریخ های پوشش روی آن ذکر شده باشد.
کتابچه بیمه جاری یا رونوشت بیمه نامه که توسط نماینده   •
شرکت بیمه امضا شده باشد یا امضا ثانوی بر روی آن 

باشد.
به  راننده  قرارداد  در  اگر  ای  کرایه  اتومبیل  قرارداد   •

عنوان بیمه شده نام برده شده است.
نقد که توسط  یا رسید واریز  بیمه شخصی  گواهینامه   •

 DMVصادر شده است. 
گواهی کتبی از طرف بیمه کننده که ثابت می کند که   •

شخص بیمه دارد.

بعد از امتحان رانندگی شما
فراگیری رانندگی به صورت امن با امتحان رانندگی شما 
خاتمه پیدا نمیکند. تصدیق شما به معنی آن است که شما 
شرایط امتحان رانندگی را گذراندید. ولیکن، در رانندگی 
روزمره شما با شرایط  و مشکالتی روبرو خواهید شد که 
در امتحان رانندگی با آن برخورد نکردید. بهترین راهی 
که میتوانید با شرایط غیر منتظره روبرو شوید این است 
که همیشه از همان عادات امن رانندگی و رفتار مسئولی که 
در زمان امتحان رانندگی از خود نشان دادید استفاده کنید.

موفق باشید!

چک لیست راننده  امن 
روشن کردن اتومبیل:

 __آینه ها و صندلی را تنظیم میکند.
 __کمربند ایمنی را میبندد.

 __از محل دگمه های کنترل کننده آگاه است.

حرکت به جلو:
 __راهنما میزند.

 __در آینه و از روی شانه خود قبل از اینکه وارد ترافیک بشود نگاه میکند.
 __از هر دو دست در دو نقطه مخالف رل استفاده میکند.

توقف کردن:
 __ترافیک را نگاه میکند )خطرات را میبیند و عکس العمل نشان می دهد( .

 __پشت خط عابر یا خط محدوده توقف میکند.
 __بدون استفاده همزمان از گاز توقف میکند.

چرخش ها:
 __برای چرخش ها سرعت خود را کاهش میدهد.

 __چرخش ها را در خط درست شروع و تمام میکند.
 __در زمان الزم حق تقدم میدهد.

 __حق تقدم قانونی را در زمان مطمئن قبول میکند.
 __خطرات را میبیند و عکس العمل نشان می دهد.

دنده عقب زدن:
 __آینه ها را نگاه می کند.

 __به طور مناسب از روی شانهراست و چپ نگاه میکند.

تغییر خط:
 __راهنما میزند.

 __آینه ها را نگاه می کند.
 __از روی شانهصحیح برای دیدن نقطه کور نگاه میکند.

 __به طور امن خط عوض میکند.
 __سرعت را حفظ می کند. 

رانندگیدر بزرگراه:
 __جریان ترافیک را نگاه می کند. 

 __ورود به بزرگراه را وقت گذاری می کند.
 __آینه ها و از روی شانهرا قبل از ادغام با ترافیک نگاه میکند.

خروجی  محل  در  را  سرعت  و  میزند  راهنما  زود  خروج   __ب��رای 
کاهش میدهد.

 __سرعت را با شرایط جاده تنظیم میکند.

تکنیک های رانندگی تدافعی:
 __قبل از ترمز کردن آینه ها را نگاه میکند.

 __قبل از عبور تقاطع را نگاه میکند.
 __چراغ راهنما و نشانه ها را نگاه میکند.

 __چشمانش را “حرکت” میدهد.
 __“فاصله امنیتی” دور اتومبیل را حفظ میکند.

 __با حفظ فاصله امن رانندگی میکند.
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DMV هدف
یکی از اهداف اصلی اداره رانندگی )DMV(  این است 
که تصدیق رانندگانی افراد را  تا آنجایی که ممکن است 
به  آنها بدهد. همراه با این هدف، مسئولیت افزودن امنیت 
  DMV .بزرگراه را از طریق صالحیت راننده به عهده دارد
میکند،  فراهم  رانندگی  که  حرکتی  و  استقالل  که  میداند 
عوامل مهمی در کیفیت زندگی اکثر اهالی کالیفرنیا هستند.

چه انتظاری باید داشت 
شما میتوانید انتظار داشته باشید که در طول روند امتحان  
با احترام ، عدالت ، و ادب با شما رفتار شود. اگر با شما 

چنین رفتار نشد، لطفا با  مدیر دفتر تماس بگیرید.

DMV میخواهد که شما قبول شوید 
اکثر مردم امتحان رانندگی خود را زمانی که آمادگی کامل 
تمرین  به نحو درستی  یا  تمرین کافی نکردند،  یا  ندارند، 
نکردند، میدهند. دیگران عصبی میشوند چون نمیدانند چه 
ممتحن  باشید،  داشته  یاد  به  است.  انتظارشان  در  چیزی 
DMV فقط  برای اطمینان از اینکه شما میتوانید به صورت 
امن رانندگی کنید و قوانین ترافیک را دنبال کنید با شما 

سوار اتومبیل میشود.
دقیقه طول خواهد کشید.   20 رانندگی شما حدود  امتحان 
امتحان کال شامل حرکات بنیادی که شما در زمان رانندگی 
با آن برخورد خواهید کرد است که شامل: گردش به چپ و 
راست، توقف سر تقاطع های کنترل شده و نشده، دنده عقب 
مستقیم، تغییر خط، رانندگی در ترافیک معمولیخی ابان، و 

در بعضی مواقع رانندگی در بزرگراه میباشد.
شوید.  قبول  را  رانندگی  امتحان  شما  میخواهد   DMV
کالیفرنیا را بخوانید.  این کتابچه وهمچنین کتابچه راهنما 
 California Driver“ آرام باشید و بیشترین سعی خود

Handbook” را بکنید.

چه کسی امتحان رانندگی میدهد؟
شما امتحان رانندگی را زمانیمی دهید که:

در ایالت دیگری تا به حال تصدیق نگرفتید یا تصدیق   •
کشور دیگری را دارید.

مشکل دید دارید.  •
منظور شرایط  به  که  دارید  محدود  زمان  با  تصدیقی   •

جسمی و روانی بخصوص )P&M( است. 

یک وضعیت جسمی )به غیر از عینک نمره ای( و  •
DMV محدودیتی را تحمیل میکند یا اگر شما در حال 
آن  که  کردید  درخواست  و  دارید  محدودیت  حاضر 

محدودیت برداشته شود. 
فرد صغیر خارج از ایالت هستید، یا تصدیق موقت یا   •

التزامی دارید.
خارج از ایالت تصدیق گرفتید ولی تصدیق را ندارید   •

که تحویل بدهید.
 ،U.S. دارندگان تصدیق های خارج از ایالت یا محدوده
یا تجدید کنندگان تصدیق، به طور معمول از امتحان های 
رانندگی مستثنا هستند ، به شرط اینکه تصدیق  را ارائه 
امتحان  زمان  هر  در  است  ممکن   DMV ولی،  نمایند. 

رانندگی را الزم بداند.

آیا تمام امتحان های رانندگی مانند هم هستند؟
امتحان رانندگی برای تصدیق پایه ای )Class C( برای 
تمام رانندگان، بدون توجه به سن، یکی است. یک راننده 
بالغ همان امتحانی را میدهد که یک نوجوان میدهد. راننده 
ای که ناراحتی جسمی و/ یا روانی دارد میتواند نوع دیگری 

از امتحان را بدهد که عناصر اضافی شامل آن است.

آمادگی برای امتحان رانندگی تان 
به اندازه کافیتمرین کنید. بعضی رانندگان از دیگران   •
بیشتر احتیاج به تمرین دارند. افراد صغیر باید  قبل از 
اینکه امتحان رانندگی بدهند، 50 ساعت تعلیم پشت رل را 
تکمیل کنند )که شامل ده ساعت رانندگی در شب است(. 
وقتی تمرین میکنید، وانمود کنید که دارید امتحان میدهید. 
از راننده همراه خود بخواهید که اشتباهات شما را آرام 
بگوید. در مورد شرایط بخصوص رانندگی که شما را 
گیج کرده  است سوال کنید. اشتباهات خود را اصالح 
کنید. دفعه بعد که تمرین میکنید، به اشتباهات قبلیخود 
توجه کنید و آنها را اصالح کنید. کلیه عملیات رانندگی 
که در چک لیست راننده امن آمده است را تمرین کنید. 
ممتحن  DMV آنجا حضور دارد که مطمئن شود شما 
نشان دادید که میتوانید از عهده  اتومبیل خود در شرایط 
عادی ترافیک بر بیأید، و نه برای اینکه به شما کلک 
بزند. در زمان امتحان رانندگی، ممتحن توجه خواهد 
کرد که شما چطور قوانین جاده و چراغ های راهنما 
و/ یا نشانه ها را رعایت میکنید. او سایر قسمتهایی را 
که شما شاید  نیاز به اصالح داشته باشید را یادداشت 

خواهد کرد. 
راهنمأییهای در مورد رانندگیامن. این راهنمأییها را   •
تمرین کنید تا بتوانید مهارت های رانندگیخود را بهتر 

کنید: 
—در تمام حاالت رل را نرم بگیرید.

—با نرمی گاز بدهید. به موتور زور نیاورید یا آن را از 
حرکت باز ندارید.

—اتومبیل را به آرامی متوقف کنید. با فاصله زیادی از 
محل توقف ترمز کنید تا مانع “تکان های” ناگه انی 
کنید. مراقب محل عبور  ایست  بدانید در کجا  بشوید. 
با  است،  مسدود  عبور  محل  در  شما  دید  اگر  باشید. 
احتیاط به جلو بروید و قبل از ورود به چهار راه به دو 

طرف نگاه کنید. 
—مطمئن باشید اتومبیل شما در دنده صحیحی قرار دارد. 

دنده را آسیاب نکنید. به سختی توقف نکنید.
—همیشه حد سرعت مجاز را رعایت کنید. در صورت 
الزم، سرعت خود را کم کنید تا خود را برای شرایط 
هوا، جاده و دیگر وضعیت های ترافیک تنظیم کنید. 
به یاد داشته باشید که چراغ های خود در زمان استفاده 

از برف پاک کن در هوای بد روشن کنید.
—با فاصله مناسب رانندگیکنید. از قانون سه ثانیه استفاده 
کنید. فاصله خود را در هوای بد یا دید کم اضافه کنید.
—با نشانه های ترافیک آشنا باشید و در همه حال آنها را 

رعایت کنید.
—همیشه در خط صحیح رانندگیکنید. از خط صحیح به 

خط صحیح دیگر بروید.
—برای تمام تغییر خطوط و گردش ها راهنما بزنید.

—همیشه به دنبال خطرات بالقوه باشید )نگاه کنید( .آینه های 
خود را مراتب نگاه کنید. همیشه قبل از تغییر خط یا جدا 
شدن از حاشیه پیاده رو از روی شانهدرست نگاه کنید.
—به حالت مدافعی رانندگیکنید. اشتباهات راننده دیگر را 

پیش بینی کنید.
ندارید،  اطمینان  رانندگیخود  های  مهارت  مورد  در  اگر 
تعلیم  راهنمای  کنید:  م��رور  ذی��لDMV را  نشریات 
 ،Parent-Teen Training Guide والدین –نوجوانان 
بزرگسال شهروندان  ب��رای  ام��ن  رانندگی   راهنمای 
راهنمای   ،Senior Guide for Safe Driving  
رانندگیکالیفرنیا California Driver Handbook، و 

ویدئو های بیأیید برویم رانندگی

 Let’s Go for a Drive روی سایت اینترنتی:
www.dmv.ca.gov/video/

انجام صحیح عملیات  این نشریات دستورات دقیق برای 
رانندگی که در امتحان رانندگیالزم است، و همچنین قوانین 

و دستورات جاده و طرز رانندگیامن را ارائه میدهد.

اطالعات دیگر امتحان
برای حفظ امنیت شما ، لطفا از ممتحن بخواهید که نشان 
هویت DMV خود را قبل از شروع امتحان به شما نشان 
بدهد. حیوانات یا مسافرین، غیر از ممتحن یا پرسنل مجاز 

دیگر، حق ندارند در زمان امتحان حضور داشته باشند.
اگر سوالی  دارید، لطفا قبل از اینکه امتحان رانندگی شما 
شروع بشود آنها را از ممتحن بپرسید. در طول امتحان، 
یا به شما دستورالعمل  ممتحن از شما سوال خواهد کرد 

خواهد داد، ولی صحبت معمولی نخواهد کرد. 

الزامات اتومبیل امتحان
برای  باید  میکنید  استفاده  امتحان  برای  که  را  اتومبیلی 
این موارد را  ، ممتحن  امتحان  از  قبل  باشد.  رانندگیامن 

چک می کند:
نشان  ثبت جاری را  باید  نمره. پالک عقب  دو پالک   •

بدهد.
چراغهای جلو و عقب راهنما و چراغهای ترمز که کار   •

میکنند.
بوقی که کار میکند و برای اتومبیل طراحی شده است.   •

الستیک های بدون قسمت های صاف.   •
فشار ترمز مناسب )از شما خواسته خواهد شد که روی   •

ترمز پا بگذارید تا ببیند درست کار میکند.)
پنجره طرف راننده پائین میاید.  •

شیشه جلو دید عاری از مانع است.  •
دو آینه دید عقب )یکیباید بیرون، در سمت چپ راننده   •

باشد.)
درهای راننده و مسافر جلو باید از داخل و خارج باز   •

بشوند.
در جعبه داشبورد باید محکم باشد که در موقع امتحان   •


