
    
 
 
 

 

پیدل چلنے والوں کے 

 تحفظ کے تئیں آگہی
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

  

 !یاددہانی
 
 

 

ہمیشہ سڑک پار کرنے سے قبل 

اپنے بائیں، دائیں اور پھر بائیں 

دیکھیں اور چوراہوں پر خاص طور 

اس بات سے  سے احتیاط برتیں۔

یاں چالنے آگاہ رہیں کہ موٹر  گاڑ

میں ڈرائیوروں کی بینائی کی 

سطحیں اور اہلیتیں مختلف ہوتی 

 ہیں۔

پولیس غیر ہنگامی  1-1-9ہنگامی 

713-884-3131 
 

عام معلومات کے لیے، اپنے مقامی پولیس اسٹیشن سے 

یں )ذیل میں نمبر فراہم کیے گئے ہیں(  رابطہ کر

 

 

یں ید معلومات کے لئے، مالحظہ کر  مز

www.houstonpolice.org 
 
 

 ہیوسٹن کے پولیس اسٹیشنز

 

پورٹ   6800-230-281 بش -ایر

پورٹ   6800-845-713 ہابی -ایر

 4400-247-713 سنٹرل

 3800-218-281 کلیئر لیک

 4600-928-713 ایسٹ سائڈ

 4500-913-281 کنگ ووڈ

یسٹ  1200-394-832 مڈ و

 5300-405-281 شمال

 0200-635-713 شمال مشرق

 0900-744-713 شمال مغرب

بی سنٹرل  0200-394-832 جنو

بی جیسنر  4700-394-832 جنو

 5000-731-713 جنوب مشرق

 3900-314-713 جنوب مغرب

پس  0000-394-832 اسپیشل او

 4700-584-281 سائڈ یسٹو

 

 ہیوسٹن کو

 محفوظ

 رکھیے 

http://www.houstonpolice.org/
http://www.houstonpolice.org/


یفک )این ایچ ٹی ایس  انتظامیہ برائےتحفظات قومی ہائی وے ٹر
اے( کے مطابق، گزشتہ دو برسوں میں پیدل مسافر سڑک 

پوں میں سے ایک ہیں جنہیں  استعمال کرنے والے چند گرو
بہ ہوا ہے۔   یادہ تجر یاستہائے  2012ہالکتوں کا سب سے ز میں ر

یفک ٹکروں کی وجہ سے لگنے والی  متحدہ میں  76,000ٹر
پیدل مسافروں کی اموات ہوئیں۔  ہیوسٹن میں  4,743چوٹوں میں 

پیدل مسافروں کی  50کے مقابلے  45کے  2013میں،  2014
اموات ہوئیں۔  پیدل مسافروں کی ہالکتوں کی بڑھتی تعداد کو کم 

کرنے کے لیے پیدل مسافروں کی ان حفاظتی مفید نکات پر عمل 
 کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 سڑکوں اور گلیوں کو پار کرنا

 

 

  یفک سگنلز اور کراس واک کا گلیوں کو کونے سے، ٹر

یں۔  استعمال کرتے ہوئے پار کر

  ہمیشہ سڑک پار کرنے سے پہلے دیکھ لیں اور مصروف

سڑکوں کو پار کرتے وقت ڈرائیوروں سے آنکھوں کا رابطہ 

 بنائے رکھیں۔

  یفک سگنلز پر عمل پیدل چلنے/ نہ چلنے سے متعلق ٹر

یں  کر

 چلنے اور دیگر پیدل مسافروں کی عالمات۔

  چوراہوں پر محتاط رہنا چاہیے پیدل مسافروں کو خاص طور پر

جہاں ڈرائیورز دوسری سڑک پر مڑتے وقت پیدل مسافروں کے 

 راستے پر چلنے کے حق کو بھول سکتے ہیں۔

  اگر دیگر مقامات پر سڑک پار کررہے ہوں تو، یہ یقینی

یوں کے راستے پر چلنے کے حق کو  بنائیں کہ آپ گاڑ

یں۔  تسلیم کر

 یفک کے متعدد لینز کو پار کرت ے وقت سبھی لین پر نظر ٹر

یفک کا ہر  ڈالیں اور آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ٹر

لین خالی ہے۔  اگر ایک موٹر چالنے واال رک جاتا ہے تو، یہ 

یں کہ دوسرے لین کے ڈرائیورز بھی آپ کو دیکھ  گمان نہ کر

 سکتے ہیں اور آپ کے لیے رک جائیں گے۔

 یں۔ اگر کبھی بھی کھلی شاہراہ کو پار کرنے کی ک وشش نہ کر

آپ اس وجہ سے کھلی شاہراہ کے کنارے پر ہوں کہ آپ کی 

گاڑی خراب ہوگئی ہے تو، اگر ممکن ہو تو، اپنے سیل فون کا 

یں۔ یں اور مدد طلب کر  استعمال کر

 

 

 

رات کے وقت پیدل مسافروں کے لیے 
 احتیاطی تدابیر

 

 

  یب چلتے ہیں تو یفک کے قر اگر آپ رات کے وقت ٹر

رنگ کے یا روشنی منعکس کرنے والے ملبوسات یا چمکیلے 

 جوتے پہنیں۔ لباس نظر آنا چاہیے!

 اندھیرے میں چلتے وقت فلیش الئٹ لے کر چلیں۔ 

  رات کے وقت اچھی طرح روشن عالقے سے ہی سڑک

یں۔  کو پار کر
 

 

 ہوشیار رہیں اور سڑک پر توجہ دیں
 

 

  سڑک پار کرتے وقت متنی پیغام نہ بھیجیں، سیل فون

یں یا ایرفونز نہ پہنیں۔  پر بات نہ کر

 یں کیونکہ  الکحل اور/ یا منشیات سے پرہیز کر

 

یہ چلتے ہوئے یا سڑک پار کرتے وقت آپ کی چلنے اور حتمی 

 فیصلے کرنے کی اہلیت کو ناقص بنا سکتے ہیں۔

  کبھی بھی کھڑی ہوئی کاروں، بسوں یا دیگر رکاوٹوں

یں۔  کے درمیان سے ہوکر سڑک پار نہ کر

  کنارے  کنارے والے پیدل راستے پر چلیں۔  اگر

دستیاب نہ ہوں تو، سڑک کے  والے پیدل راستے

یفک کی  اپنا رخ کنارے چلیں اور  رکھیں۔ جانبٹر


