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ለማጅ ሹፌሮች ያለችግር ለመንዳት በተለያየ ሁኔታ ላይ የ120 ሰዓታት ልምምድ በማካሄድ የሚጠበቀውን ባህሪ 
ስለማዳበራቸው ለማጣራት አዲስ የቪክቶሪያ አነዳድ ፈተና ወጥቷል።   

አዲሱን ፈተና ያለፉ የመንጃ ፈቃድ አመልካቾች ያለችግር መንዳት እንደሚችሉና በየቀኑ ስለሚያካሂዱት ህጋዊ አነዳድ 
በተመለከተ ግምገማ በፈተናው ውስጥ ይካተታል።

በሚከተለው የማረጋገጫ ዝርዝር ላይ ያሉትን ምልክት ማድረግ ከቻሉ ፈተና ለመውሰድ ዝግጁ ነዎት። ይህ የማረጋገጫ 
ዝርዝር ለመመሪያ ብቻ እንጂ ሁሉንም ያካትታል ማለት አይደለም። ያለ ጥንቃቄ በሚፈጠር የአነዳድ ስህተት እና 
ህጋዊ ያልሆነ ባህሪያት በአዲሱ ፈተና ላይ ጠለቅ ባለ ሁኔታ ስለሚታይ ስለዚህ ፈተና በሚወስዱበት ጊዜ አስፈላጊውን 
የአነዳድ ደህንነት፣ ህጋዊ የአነዳድ ባህሪን በተግባር ማሳየት ካልቻሉ ለማጅ ሆነው በሚገባ ቢዘጋጁም በፈተናው 
ይወድቃሉ። የለማጀ ጥራዝ ወረቀት ክፍል የሆነውን እና በVicRoads የለማጆቸ መመሪያ ውስጥ ባሉት እቅዶች ሁሉ 
ምልክት ማድረግ አለብዎት።

 የሚከተሉትነ ካሟሉ አዲሱን ፈተና ለመሞከር ዝግጁ ይሆናሉ:

ለአዲሱ የአነዳድ ፈተና ተዘጋጅተዋልን?

በመንገድ ላይ ቢያንስ ለ120 ሰዓታት የመንዳት ልምድ ካለው ተቆጣጣሪ ጋር ሆኖ በተለያየ ትራፊክ፣ 
መንገድና የአነዳድ ሁኔታዎች ማለት ለ10 ሰዓታት በምሽት፣ በርጥበት እና በፍጥነት በሚነዳበት መንገዶች 
ላይ መለማመድን ያካተተ ይሆናል። 

በተለያዩ መንገዶች ማለት በተጨናነቀ መንገድ፣ ብዙ መስመር ባለበት መንገድ፣ የተለያየ ፍጥነት ገደብ 
ባለበት መንገድ እና በተለያየ የትራፊክ ሁኔታ ባለበት መንገድ ላይ በየቀኑ በማያሰጋ ሁኔታ መንዳት 
ማካሄድ ይችላሉ።

የአነዳድ ተቆጣጣሪ ወይም የአስለማጅ ሹፌር እርዳታ ሳይኖር በራስዎ የአነዳድ ተግባርን ማካሄድ ይችላሉ። 
ይህም እራስዎን ችለው በመንዳት ያለችግር አነዳድ ግምት በራስዎ መወሰን ይችላሉ።

በተለያዩ የትራፊክ ሁኔታዎች ላይ ሲነዱ የሚከተሉትን የአነዳድ ባህሪያት ያለማቋረጥ ማሳየት 
አለብዎ: 

ማስተዋል – በማንኛውም ጊዜ ስለሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎችና የመንገድ ሁኔታዎችን ማወቅ፣ 
አንገትዎን ዞር ብሎ ማጣራትና በመስተዋት ማረጋገጥ እንዲሁም አነስተኛ ፍጥነት እንዳለዎ ለማሳየት 
ከመኪናዎ ፊት ለፊት ማየትና ከበስተኋላዎት ያለውን መኪና ማስተዋል።

ምልክት በማሳየት – ለሌሎቸ መንገድ ተጠቃሚዎች ፍላጎትዎን በትክክለኛ ምልክት በማሳየት ግንኙነት 
መፍጠር

ክፍተት ቦታን መምረጥ – ትራፊክ ባለበት መንገድ ላይ ሲገቡ በቅድሚያ አደገኛ ያልሆነን ክፍተት ቦታ 
የምረጡ 

የፍጥነት አመራረጥ – ሁልጊዜ ከተፈቀደው ፍጥነት ገደብ በታች መንዳት ነገር ግን በጣም ቀስ ብሎ 
አለመንዳት – ይህም እንደ የትራፊክ ብዛትና የመንገዱ ሁኔታ በማያስፈራ ፍጥነት መንዳት ነው።

መኪና ሲከተሉ ስለሚኖር እርቀት – ሁልጊዜ ከመኪናዎ በፊት ለአደጋ የማያጋልጥ እርቀት መተው 

የመኪና ጎን አቀማመጥ – በማያስፈራ መስመር ላይ ሆኖ መንዳት፣ ያለችግር መሪዎን መቆጣጠርና 
ሁልጊዜ በያዙት መስመር ውስጥ ሆኖ መንዳት። 

ለማቆም አቀማመጥ – የማቆሚያ ምልክቶች፣ የትራፊክ ምልክቶች እና በእግረኛ ማቋረጫ ባለበት 
መኪናዎን በትክክለኛ ቦታ ላይ ማቆም

መቆጣጠር – በማንኛውም ጊዜ በጥሩ ሁኔታ መንዳት እንዲችሉ መኪናዎን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር 
አለብዎት



በተለያዩ የትራፊክ ሁኔታዎች ላይ የሚከተሉትን ህጋዊና የማያሰጋ እርምጃዎች መውሰድ 
ይችላሉ:

በተለያዩ መስቀለኛ መንገዶች ላይ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ለመታጠፍ

ወደ ቀኝና ወደ ግራ መስመር ለመቀየር

በሌላ የትራፊክ መንገድ ለመግባት

በሶስት ነጥብ መታጠፊያ እና ወደኋላ እየነዱ በመኪና ጎን ለማቆም

በተለያየ የትራፍክ መጨናነቅ ባለበት ሁኔታ ቀጥ ባለ መንገድና መታጠፊያ ባለው መንገድ ላይ 
መንዳት

በተለያየ ትራፊክና የመንገድ ሁኔታ ላይ ያለ ከባድ ስህተት እንደሚከተለው ለመንዳት ይችላሉ:

በሚነዱበት ጊዜ ከመንገድ ጥርዝ ጋር መጋጨት 

ለሌላ መኪናዎች ወይም ለመንገድ ተጠቃሚዎች ማደናገር

በማንኛውም ጊዜ ከፍጥነት ገደብ በላይ መንዳት

ምልክት ባለማሳየት፣ ባለማስተዋል ወይም ቅድሚያ ባለመስጠት የተነሳ ለሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎች 
ግጭትን እንዳያስወግዱ ምክንያት መሆን 

በማቆሚያ እና በቀይ የትራፊክ መብራት ምልክት ላይ መንዳት

ደህንነቱ ባልተጠበቀ አቀማመጥ መኪናን ማቆም

መኪናን በጣም ቀስ ብሎ መንዳት

ምልክት አለማሳየት ወይም አለማስተዋል

የእግረኛን ማቋረጫ መዝጋት

መኪናን ሲያቆሙ በመንገድ ጠርዝ ላይ ጎማን ማንጠልጠል ወይም ከተፈቀደው የማቆሚያ ቦታ ሲወጡ

በማቆሚያ ምልክት ላይ በትክክለኛ አቅጣጫ ላይ ሙሉ በሙሉ ማቆም አለመቻል።

ለደህንነት ከባድ ስህተት ማድረግ በቀጥታ ፈተናውን ለማቋረጥ ምክንያት እንደሚሆንና እንደወደቁም 
ይመዘገባል

ማስታወሻ: የማረጋገጫ ዝርዝሩ የተሟላ ላይሆን ይችላል። ስለ አዲሱ የአነዳድ ፈተና በበለጠ መረጃ ለማግኘት ስለርስዎ 
የአነዳድ ፈተና ምን ማወቅ ይፈልጋሉ የተባለውን ጸሁፍ ማየት እና በGLS ድረ-ገጽ www.gls.arrivealive.vic.gov.au ላይ 
ማየት።  

ለለማጅ መመሪያ እና ለአነዳድ ተቆጣጣሪ መመሪያ የቅጂ ወረቀት በድረ-ገጽ www.vicroads.vic.gov.au ላይ ማውጣት 
ይቻላል።


