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خلفك أثناء قيادتك، بتشغيل األضواء إذا قامت سيارة الشرطة 

. يجب أن تسحب سيارتك إلى جانب الطريق

.صفارة اإلنذارفي بعض األحيان يقومون أيضاً بتشغيل 
. بأمانإنسحب باسرع ما يمكنك القيام بذلك 
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التوجيه الثقافي 
التوقيف من قبل شرطة المرور 

ماذا تفعل إذا تم توقيفك من قبل الشرطة أثناء قيادة السيارة؟ 

من الطريق األيمنإسحب سيارتك بحذر الى الجانب •

PARKضع سيارتك على -بمجرد خروجك من حركة المرور•

إبق في سيارتك•

إفتح شباك سيارتك•

إبق يديك على عجلة القيادة •



التوجيه الثقافي 
التوقيف من قبل شرطة المرور 

.                                           سوف يسير ضابط الشرطة الى نافذة سيارتك

:سيحتاج ضابط الشرطة الى ما يلي

رخصة القيادة الخاصة بك•

استمارة تسجيل المركبة •

دليل التأمين •



التوجيه الثقافي 
التوقيف من قبل شرطة المرور

.  ارتهسوف يأخذ ضابط الشرطة مستنداتك ويعود الى سي•

.  إبق في سيارتك•

از بعد أن يتحقق ضابط الشرطة من معلوماتك على جه•

. الكمبيوتر الخاص به ، سوف يعود إلى سيارتك

. سيعيد ضابط الشرطة مستنداتك•

ك ، أو قد يخبر(غرامة)قد يعطيك ضابط الشرطة تذكرة •

. أنه ال توجد مشكلة
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التوجيه الثقافي
التوقيف من قبل شرطة المرور

سوف يوضح لك ضابط الشرطة أي دعوة مرورية 
. الصادرة بحقك إن وجدت( تذكرة غرامة)

:إذا أعطاك ضابط الشرطة دعوة مرورية

بإسمك على ( اإلمضاء)يجب أن تقوم بالتوقيع 

. الدعوة المرورية

إذا كنت تشعر بأن الدعوة غير صحيحة، فسوف يتم تعيين 

. موعد معّين لك للذهاب الى المحكمة

سوف تتمكن من إخبار القاضي سبب عدم موافقتك على 

سيقرر القاضي ما إذا كان عليك الدفع أم . الغرامة/التذكرة

. ال 



التوجيه الثقافي 
التوقيف من قبل شرطة المرور

بأنه ال بعد إنتهاء ضابط الشرطة من شرح المشكلة، سيخبرك•
. بأس من ذهابك

ارة تحقق للتأكد من عدم وجود حركة مرور، وقم بتشغيل إش•
. اإلنعطاف، وإبتعد بسيارتك بحذر

ينتهي من سيبقى ضابط الشرطة متوقفاً لبعض الوقت حتى•
.  العمل باألوراق



التوجيه الثقافي
التوقيف من قبل شرطة المرور

: يمكنك دفع الغرامة عن طريق

نقداً ال ترسل)وضع شيك مع تذكرتك في المظروف الذي أعطاك إياه الضابط -
(في البريد أبداً 

أو ( credit card)يمكنك اإلتصال باالنترنت والدفع بواسطة بطاقة االئتمان -
:  على الموقع االلكتروني( debit card)بطاقة الخصم 

https://www.nebraska.gov/courts/citations

17th) إذهب الى مبنى المحكمة - and Farnam St )وإدفع بنفسك.

إذا كنت ال ترغب في مناقشة الدعوة 

في المحكمة، فيمكنك دفع الغرامة 
.في أي وقت قبل تاريخ إستحقاقها

https://www.nebraska.gov/courts/citations


نصائح في القيادة 

، إذا كان لديك تصريح للمتعلمين)عدم القيادة أبداً دون أن تكون معك رخصة القيادة 
(.فال تقم بالقيادة بمفردك

. عدم إستخدام الهاتف أثناء القيادة

! إرتداء حزام األمان دائما

.وضع األطفال الصغار في مقاعد السيارات دائماً 
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!بأمانقُد 


