معلومات وتوصيات ھھامة !
ت
السيارات:
:
دى
معلوممات إلى قائدى
ان
بربط حزام األمان
جميعا اإللتزام بط
ا
سيارة
المركبة )السائق( وومن معه بالس
بة
يجب ااإللتزام علىى قائد
!
ى
مقاعد األمان لكل ططفل ال يتعدى
د
صيص
يجب مراعاة تخص
مة األطفال الممرافقين ب
حرصا على سالمة
صا
خاص لألطفال !
طوله  150سم ! الالبد من وجوود مقعد ص
ه
صة السيارة!
بھم والمدون ععددھم برخص
زام أيضا بعددد األشخاص االمسموح ھم
اإللتزا
(144
إلسعاف ) 1
 (133او رقم اإلس
اإلتصال برقم ) 1
ل
حادث
حالة حدوث حا
فى حا
حاملين لرخص
بد أن يكونوا ح
الت( فقط البد
البخارية )الموتسيكال
ة
جات
على ققائدى الدراجا
صة
تعمال واقى اللرأس )الخوززة(
يضا البد أستع
قيادة تتسمح لذلك االغرض! وأيض
سماعات السيارة
ت
طريق
ق( إال عن طر
سيارة )للسائق
ثناء سير السي
سمح بإستعمالل الموبايل أثن
ال يسم
رجية أو سماععات الرأس ))ھدفون(
الخارج
اإللتزام بقواعد واإلإلشارات المررورية!
م
يارات
ترجو الشرطة منن قائدى السيا
و
ت الھوائية :
ئدى الدراجات
ممعلومات لقائد
جانب الطريق
ضا على ب
صصة لعبور االمشاه وأيض
سمح السير مننعا باتا فى األألماكن المخص
ال يسم
رصيف(
صص للسير بباألقدام )الرص
المخص
ة:
علومات عامة:
معل
ركة مسجلة ووعليھا ارقامم تتثبت انھا
تاكسى يجب أن يكون شرك
حجزاو تأجيرر سيارات التا
عند ح
خصين لذلك :
السائقين الغير مرخص
ين
والحظر من
ر
شركة معتمده لذلكك –
ة
بالغ الشرطة !!
على الفور إبال
حالة فقدان األألططفال يجب ع
فى حا
يل
يجب أستخراجھھا من الھوتيل
ريف )بيانات(( لألطفال جب
توصى الشرطة بان يكون لديككم بطاقة تعري
ى
المقيممين به !
كلة على
شاكل وعدم تأتأثير إى مشكل
تعمل الشرطة لخددمة الشعب ووتسھيل األموور وحل المش
حين !!
السائح
مترجم !
م
صحبة
ب الحضور بص
جليزية يجب
رفة اللغة األلممانية أو األنج
حالة عدم معرف
فى حا
عنوان التالى :
شرطة )تسل اام سيه( بالعن
تقع ش
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