تذكير!
تطلع دائما إلى يسارك،
ويمينك واليسار مرة أخرى
قبل عبور الشارع وتوخى
الحذر خصوصا عند
التقاطعات.
كن على علم أن السائقين
لديهم مستويات متفاوتة من
البصر والمهارة في قيادة
السيارات.

طوارئ 9-1-1
شرطة غير الطوارئ
713-884-3131
للمعلومات العامة ،اتصل بقسم شرطتك المحلية

وعي
سالمة المشاة

(أرقام الواردة أدناه)
لمزيد من المعلومات ،زور موقعنا

www.houstonpolice.org

أقسام شرطة هيوستن
مطار – بوش
مطار – هوبي
مركزي
كلير اليك
الجانب الشرقي
كينغ وود
الغرب األوسط
شمال
شمال شرقي
شمال غربي
وسط الجنوب
جنوب جيسنر
الجنوب الشرقي
الجنوب الغربي
العمليات الخاصة
الجانب الغربي

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

الحفاظ على هيوستن

آمنة

وفقا لإلدارة الوطنية لسالمة المرور على
الطرق السريعة)(NHTSA
كانت المشاة واحدة من المجموعات القليلة من
مستخدمي الطريق خالل العامين الماضيين لتشهد زيادة
في الوفيات .في عام  ،2012كان هناك وفيات المشاة
 4743ما يقدر ب  76000اإلصابات الناجمة عن
حوادث المرور في الواليات المتحدة .في عام ،2014
كان هناك أكثر من  50حالة وفاة للمشاة في هيوستن
بالمقارنة مع  45في عام  .2013ويتم تشجيع المشاة
على إتباع نصائح السالمة هذه للحد من ارتفاع عدد
الوفيات واإلصاباتلالمشاة

• يجب أن يلتمس المشاة الحذر بشكل خاص عند
التقاطعات ،حيث قد يفشل السائقون في إعطاء حق طريق
للمشاة عندما يقوم بالدوران إلى شارع آخر.
• في حالة العبور في مواقع أخرى ،تأكد من أنك تعطي
حق الطريق للعربات.
• عند عبور ممرات متعددة من المرور أنظر في جميع
أنحاء الممرات واوضح بصريا كل حارة من حركة
المرور قبل أن تتقدم .حتى إذا توقف سائق سيارة واحدة،
ال تفترض أن السائقين في الممرات األخرى بإمكانهم
رؤيتك ،وسوف يتوقفون لك.
• ال تحاول أبدا عبور طريق سريع .إذا كنت على كتف
الطريق السريع ألن سيارتك معطلة ،إذا أمكن ،إستخدم
هاتفك المحمول ،وإطلب المساعدة.

احتياطات الليل للمشاة
• إرتداء األلوان الزاهية أو المالبس واألحذية العاكسة إذا
كنت تمشي بالقرب من حركة المرور ليال .إرتدي مالبس
لكي تظهر!

عبور الطرق والشوارع
• قم بعبور الشوارع عند الزاوية ،وذلك بإستخدام إشارات
المرور ومناطق عبور المشاة.
• أنظر دائما قبل عبور الطريق ،وقم بالقاء نظرة مباشرة مع
السائقين عند عبور الشوارع المزدحمة.
• إطاعة إشارات المرور من سير  /ال
سير وإشارات المشاة األخرى.

• احمل مصباح يدوي عند المشي في الظالم.
• اعبر الشارع في منطقة مضاءة جيدا في الليل.

البقاء يقظا واإلنتباه الى الطريق
• ال ترسل رسائل ،أوتتحدث على الهاتف المحمول أو ترتدي
سماعات األذن عند عبور الشارع.
• تجنب الكحول و /أو المخدرات ألنها
ممكن أن تضعف قدرتك على المشي وإتخاذ القرارات السليمة
عند المشي أو عبور الشارع.
• ال تعبر أبداً بين السيارات والحافالت المتوقفة أو غيرها من
العوائق.
• المشي على الرصيف .إذا كانت األرصفة
غير متوفرة ،أمشي على كتف الطريق و واجه إتجاه حركة
المرور.

