Never drive without a valid driver’s license and insurance. Drivers and front seat passengers must wear seat belts.

Nebraska Driving Laws

قوانين القيادة في نبراسكا

يجب عدم القيادة أبدا ً بدون رخصة قيادة سارية المفعول وتأمين ساري المفعول .ويجب على السائق وركاب المقعد األمامي أرتداء أحزمة األمان.
Children under the age of 12 should always sit in the back seat of a car.
يجب على األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12سنة الجلوس دائما ً في المقعد الخلفي للسيارة.
In Nebraska, children up to the age of 6 years old need to be in approved car seat.
في نبراسكا ،يجب على األطفال الجلوس في مقعد سيارة معتمد ،حتى بلوغهم سن  6سنوات.
Different states have different laws, so be careful when driving in another state to check their child safety laws.
تختلف القوانين من والية الى أخرى ،ولذلك يجب عليك التحقق من قوانين سالمة األطفال في الواليات األخرى عند القيادة فيها.

من الوالدة حتى سن عامين  -يجلس الطفل مواجها ً الخلف.
من عامين حتى  4أعوام – يجلس الطفل مواجها ً األمام.
من  4أعوام حتى  8أعوام – يجلس الطفل في مقعد ّ
معزز ()booster
من  8سنوات فما فوق – يجب إرتداء حزام األمان
It is illegal to leave a child age 6 years or younger unattended in a car. When left unattended, children are at risk of extreme temperatures, kidnapping, or
tampering with the vehicle's gears or ignition. Leaving a young child alone in the car could result in criminal charges, fines, and may impact immigration status.
من غير القانوني ترك طفل عمره  6سنوات أو أقل ،من غير مراقبة في السيارة .عندما يترك األطفال من غير مراقبة ،يكونون معرضين لمخاطر درجات الحرارة القصوى ،أو
الخطف ،أو قد يعبثوا بناقل السرعة ( ًكير السيارة) أو مشغل السيارة .إن ترك الطفل الصغير وحيدا ً في السيارة قد يؤدي الى توجيه التهم الجنائية والغرامات اليك ،وقد يؤثر على ذلك
على وضعك كمهاجر.
Cell phone use of any kind is banned for learners permit holders. It is also illegal for all drivers, regardless of age, to text while driving.
إن استخدام الهاتف الخلوي باي شكل من االشكال ممنوع لحاملي رخصة القيادة "للمتعلمين" .وكذلك فإنه من غير القانوني على كافة قائدي المركبات ،بغض النظر عن أعمارهم،
أرسال واستالم الرسائل النصيّة أثناء القيادة.

