قيادة السيارة

رخصة القيادة :يمكن للقااد للاك دا ايا ةاياادة ال اياارة
بإستخيا رخصة القيادة اليولية لمية ثالثة أشهر للاك
أن يت ك له الحصول علك رخصة ةاياادة لاحالاياة أو
لنتهاء لية صالحاياة الارخصاة الايولاياةي ولا ان يا ا
الم ارعة للك الحصول علك الرخصة الاماحالاياة ناهاا
تعي وثيقة رسمية ت هل عملية شاراء ساياارة وت ااعاي
علك خفض الت اليف المرتفعة للتألين اإلجاااارع عالاك
ال يارة.
إلصيار رخصة القيادة البي أن يكون عمرك  71عاالاا
ولافوقي يتم الحصول علك الرخصة علاك لارحالاتاياني
أوال الحصول علك رخصة ةيادة ”لتيرب“ وه ا عالايا
لكمال االستايان المطلوب ةال بايء دورة الاقاياادة لاي

ليرسة لعاتارب باهاا ”تاأكاي لان أن لايرساة الاقاياادة
رلز ي امال لا باالاوصاول للاك بارناالا
ًا
تخصص ل
التيري ال الل علك لوةع برنال تعليم ال اللة عالاك
الطريق“ .اليورة التيرياية للزالية وي علي لجتاياا
اختاار المعرفة الذع ةيلته ليرسة القيادة الخاصة ب
لتغطية المواد الميروسة.
لذا لم ت ن لواط ا د ييا ي تحييي لوعي عن طارياق
الهااتاف ةااال الاتا ا ايال فاي دورة الاقاياادة ”لا اطاقاة
لونتريال579-459-1117:ي في ألاكن أخار فاي
كياي .7111-656-6676 :

لجتيا اإلختاار التحريرعي يمك الحصول علك رخصاة
لتيربي بعي تقييم الم ت يات الاتاالاياة :لذا لام تا ان ةاي
وليت في د ياي ي أن تقي لثاات لوجودك الاقااناوناي
في د ياي أو بطاةة اإلةاالاة الايا،اماةي باطااةاة الاتاألايان
الصحيي رخصة سياةة أج اية .باعاي اجاتاياا الامارحالاة
ا ولك لع ليرسة القيادة ”المرحلاة الا اةارياة“ي عالايا
التوجه للحصول علك رخصة الاماتايرب ي يا ا تاعااا اة
الطل ولن ثم تقييم شهادة لن لايرساة الاقاياادة تافاياي
باجتيا المرحلة ال ةريةي اجتيا اختاار ال ةار وتاعااا اة
تصريل الخلو لن ا لراضي وأخي ار دفع الرسو نقيا أو
بشي أو باطاةة الصراب (ال تقال باطااةاات اال،اتاماان ي
وبعيها علي اجتيا اإللتحان ال ةرع لي الحكولة.

بم رد حصول علك رخصة لتيربي يماكا ا الاتاواجاي
خلاف عا الاة الاقاياادة بصاحاااة الامايرب لان لايرساة
ال واةةي او لع لن يحامال رخصاة ةاياادة صاادرة لان
لية ال تقل عن س تيين .التيري العمالاي فاي لايرساة
القيادة يت ون لن  75ساعة لن القيادة علك الطارياق
بمراةاة الميربي ولن  49ساعة لن التيري ال ةارع.
بعي است ماال الايورة الاتايرياااياة لاع شارداة ال اواةاةي
يمك اإلنتقال الك المرحلة ا خايارة اال وهاي اجاتاياا
اإلختاار العملي لتحصال باماوجاااه عالاك رخصاة ةايااد
لؤةت ليتها س تين ” في حال عي اجتياا ال باي لان
اإلنتةار فترة  41يولا ةال التقييم ل يدا“.

ال بي لن اإلحتفاظ ب ا ال جاياي اثا ااء حصاولا عالاك
الرخصة المؤةتةي فال يمك الحاصاول عالاك الارخصاة
ال ها،ية في حال حصول عالاك ارباعاة ناقااي لارورياة
لخالفة لن الشرطةي أو في حال ادانت باالاقاياادة انا
ك ت ت اولت اع درجة لن ال حول .وبغض ال ةار عان
اإللتحان فال بي ل دولا المحافةة علاك سا ال ةاياادة
جييي فقي تحتاجه ع ي طلاه لن جهة العمل أو شردات
التألين .ها االا عاية أناواا لان ال ا االت الاخااصاة
بالقيادة لثل س ل سا،ق لمية  6س وات في حال نيت
العمل دموظف علك سيارة الشارداةي أو سا ال ساا،اق
غير لاحايد لاماية  5سا اوات ةاي تاطالاااه لا ا شارداة
التألين للتحقق لن خارت بالقيادة.

شراءال يارة :ال يارة ضرورية في بعض المين ال يياة
إلت اعها الشاسعي وخاصة انه في بعض المين وسا،ال
المواصالت العالة غير لتاحة بشكل ل تةم خااصاة فاي
فصل الشتاء.
أسعاار ال اياارات الاما اتاعامالاة لاقاااول ن اااياا لاقاارناة
بال يارات ال يييةي لع ا خذ بعين اإلعتاار أن ال اياارة
ال ييية لرتفعة ال عر ل ها لضمونة وةالايالاة ا عاطاال
الميكانيكية ولقابل ذل فإن ال يارة الم تعامالاة ساعارهاا
ل اس ول ن ا عطال الميكانيكية ةي ت لف الا اثايار لان
المال والوةت .أرخاص ال اياارات ساعا اًر هاي ا لارياكاياة
الص عي تليها اليابانية ثم ا لمااناياة .وفاي حاالاة الاااياع
تفقي ا لريكية ال ثير لن سعرها.

ه اك طريقتان للحصول علك سيارة بالتق يا لامان ال
ي تطيع دفع دالل لالغ ال ياارة لان لارة واحايةي للاا
اإلي ار الم تهي بالتملي ”ليز“ لن خالل دفاع لااالاغ
شهرع ل خفض لقارنة لع الطريقة الثانية ي لع وجود
لالغ لتاقي علك ال ياارة فاي ناهااياة الاماية ان اردت
تمل ها حي هاي واال يمك ت ليم ال اياارة الاك الشارداة
أو اليفع با ة اي ”فاي س“ فطريقة اإلي ار تتم بيفع
لالغ شهرع لمية لتفق عالاياهاال اااقااي وها اا صايااناة
ال يارة بعي لرور تل ال وات علك نفقت .

ةي تحتاج ع ي الشراء اآلجل خطاب لان الشارداة الاتاي
تعمل بها يوضل رات الشهرعي دذل سوب يتم فحص
التاريخ اإل،تماني الخاص ب للتأكي لن لقيرت المالية
علك سياد ا ة اي.

التألين عالاك ال اياارة :باعاي شاراء ال اياارة ال باي لان
التألين عليها حيث أن القياادة بايون تاألايان لاخاالاف
نةمة ال ير ويعرض لغرالة لالية .يماكان الاتاألايان
عن طريق الهاتف باإلتصال بشردة التأليان وتازويايهاا
باعض المعلولات وسوب يرسل العقي وبطاةة الاتاألايان
بالاريي.

أسعار التألين تتفاوت لن شارداة الاك شارداة لاذا لان
ا فضل القيا بعملية ت وق لا بين الشارداات لالاااحاث
عن ال عر ا فضلي او يمك ا تصال بوسي تاألايان
يقو بعملية الت وق نيابة عا ا وجيا ااد أفضال ساعار
ل  .عمر ال ا،ق والخارة في ةاياادة ال اياارة و تاارياخ
الحوادث والمخالفات الامارورياة دالاهاا تالاعا دو ار فاي
تحييي سعر التألين علك ال يارةي ةي يكون لن المافاياي
لخفض ةيمة التألين لحضار خطاب لن شرداة تاألايان
لن بلي اإلةالة الحالي يثات انه لم يكن ه الا حاوادث
لاامااية خاامااس سا اوات أو أكااثاار .ها ااالا نااوعااان لاان
التأليني التألين الشالال ي حاياث ياتام الاتاألايان عالاك
سيارت وسيارة الغيري بغض ال ةر عمن سا الحاادث

ف وب ياتام تاعاويضا عان ا ضارار الاتاي ةاي تصايا
سيارت ي وه ال التألين ضي الغير وهو تاألايان للازالاي
لل ميع وبه يتم تغطية ت الياف لصاالس ساياارة الاطارب
اآلخر وال يتم تعويض عن أضرار سيارت .
لذا داان لاييا حاادث لاع ساياارة أخار اساتاخاي رةام
الطوارئ ( )477الستيعاء الشارطاة وساياارة اإلساعااب
(لذا لز ا لر  .وان لم يوجي دااي فاقا عا ايهاا تاااادل
المعلولات لع سا،ق ال ياار ا خار  .ح ا الاقااناون
ال يع يعي هروب لن لوةاع الاحاادث جارياماة ياعااةا
عليها القانون.

ارتي ح از ا لان وتأكاي لان أن أع شاخاص فخار فاي
ال يارة يقو بذل أيضا .القياادة فاي حاالاة ساكار هاي
جريمة خطيرة جيا في د يا.
لذا تم ليقاف لن ةال الشرطة أو تعرضت لاحاادث لاع
ل تو ال حول في الاي أعالاك لان الاحاي الاقااناونايي
والاعاقاوباات شايياية .ياماكاان أن تافاقاي رخصاة الاقايااادة
الخاصة ب ي وتلقي س ل ج ا،اي وحاتاك ياتام لرساالاهاا
للك ال ن.
علي لعطاء ا ولوية لمرداات الطاوارئ (ساياارات
ي
الشرطةي سيارات اإلسعابي ساياارات اإلطافااء عا ايلاا
تولض صفارات اإلنذار الخاصة بهم.

لن المهم جايا أن تاحاافاى عالاك أطافاالا ااي تاوفاو و
انتةر ع يلا تتوفو الحافلة الامايرساياة الصافاراء لاع
أضواء حمراء تولض.
ي القيا بذل سواء د ت وراء الحافالاة أو الاقاياادة
نحو الحافلة في االت ا المعاكس.
يم ع حمل الموبايال اثا ااء الاقاياادةي يا ا اساتاعاماال
اإلتصال عن بعي ودذل عي اإلنشغال بارسال رساالاة
بالموبايل وانت تقود ال يارة .أخي ار لان أداب الاقاياادة
لعطاء ا ولوية للمشاة واحت ار راكاي اليراجات.

