
دوچرخه سواری
برایسفرهایکوتاهترازدهکیلومتر،اغلب،دوچرخهسریعترین

شیوهسفراست.آزادیواستقاللیکهدوچرخهسواریبرای
افرادتمامسنینفراهممیکندراتجربهکنید!

ازهمینامروز،سعیکنیدفعالترشدهوبرایانجامکارهای
بیرونیارفتنبهمحلکار،دوچرخهسواریکنید.فعالیتبدنی

روزانه
بهحفظتناسباندامشماوپیشگیریازبیماریهایقلبیو

دیابتکمکمیکند.
 مسیرهای دوچرخه سواری را از طریق  دریافت کنید.

)مسیریابی(وسپسانتخابآیکوندوچرخه،مسیرخود باکلیکرویگزینه
راتعیینکنید.میتوانیدمسیرهایپیادهروی،گذرگاههاومسیرهایویژهدوچرخهسواریمنطقه

خودراپیداکنید.
 نیازی به شورت مخصوص دوچرخه سواری نیست.

دوچرخهسواریورزشیهمگانیاست!میتوانیدباسرعت
دلخواهخودوباهمانلباسهایعادیوروزمره

خود،دوچرخهسواریکنید.
 تمام اتوبوس های  دارای باربند حمل دوچرخه

هستند. اگرباربندحملدوچرخهپربود،امکانبردندو
دوچرخهبهداخل

اتوبوسنیزوجوددارد،البتهدرصورتیکهفضااجازه
دهد.جهتآشناییبانحوه

استفادهازباربندحملدوچرخهاتوبوس،ازوبسایت
www.grt.caبازدیدنمایید.

دوچرخه خود را به داخل  بیاورید. درصورتیکهفضااجازهدهد،همراهبردندوچرخه
مجازاست.لطفاًدرتمامطولمسیر،دوچرخهخودرانگهدارید. بهداخلقطارهای

قوانین خیابان
درآنتاریو،دوچرخهبهعنوانوسیلهنقلیهدرنظرگرفتهمیشودودوچرخهسوارانازهمان
حقوقووظایفرانندگانخودروبرخوردارند.جهتکسباطالعاتبیشترمیتوانیدبهصفحه

مراجعهنمایید. ایمنیدوچرخهوزارتحملونقلبهآدرس
برایاینکهکودکانبتوانندمهارتهایموردنیازبرایدوچرخهسواریدر

خیابانرادرخودتوسعهدهند،امکاندوچرخهسواریدرپیادهرو
برایدوچرخههاییکهدارایقطرچرخ50سانتیمتریاکمتر

هستند،وجوددارد،امادرهنگامعبورازعرضخیابان،
بایدبهصورتپیادهوازگذرگاهعابرپیادهعبورکنند

 برای ایجاد حس اطمینان و اعتماد در خانواده خود،
دوره  را بگذرانید

برایپیداکردندورهایدرنزدیکیخود،ازوبسایت
بازدیدنمایید.

http://www.canbikecanada.ca/

05/19

  جهت کسب اطالعات بیشتر لطفاً از صفحه ویژه
دوچرخه سواری منطقه  بازدید نمایید:
www.regionofwaterloo.ca/cycling

519-575-4400

http://www.regionofwaterloo.ca/cycling


• A CSA-approved helmet is recommended
• A bell is required
• Fenders help keep you dry
• Dress for weather and wear layers
• Use saddle bags for heavy  items
• Water bottle holder in case you get thirsty
• Your bike must have a white front light and a red 

rear light or reflector when you ride at night

دوچرخه سواری در خیابان
دریکردیفوهمراهباجریانترافیکحرکتکنیدمگراینکهتابلوهاچیزدیگریبیانکنند

 جهتجلوگیریازبرخوردبادریچههایفلزیفاضالبوآشغالها،بایکمترفاصله
نسبتبهحاشیهخیابانحرکتکنید

 هنگامیکهدرشبدوچرخهسواریمیکنید،دوچرخهشمابایدیکچراغجلوبهرنگ
سفیدویکچراغعقببهرنگقرمزویایکبازتابندهداشتهباشد

قابلپیشبینیباشید-دریکمسیرثابتحرکتکنیدوقبلازتغییرمسیر،عالمتدهید
 بایدازتمامتابلوهاوچراغهایترافیکیتبعیتکنید

دوچرخه سواری در مسیرهای پیاده رو
 همیشهدرسمتراستمسیردوچرخهسواریکنید
 حقتقدمرابهعابرانبدهیدوهنگامعبور،زنگخودرابهصدادربیاورید
 هنگامعبورازخطعابرپیاده،بایدپیادهشدهودوچرخهراپیادهعبوردهید

 ION دوچرخه سواری در نزدیک سیستم حمل و نقل ریلی سبک 
 هردوسمترانگاهکنیدوتنهادرمناطقمشخصشده،ازروی

مسیرقطارعبورکنید
 بهمنظورجلوگیریازافتادن،همیشهبازاویهقائمهازرویشیارهایمسیرعبورکنید
 شیارهابرایحرکتقطارهستند-هرگزدرطولشیار،دوچرخهسوارینکنید
رانیزمانندسایروسایلنقلیهدرنظرگرفتهوکامالًاحتیاطکنید قطارهای

چاپشدهرویکاغذ
%100بازیافتی

نکات و قوانین دوچرخه سواری در خیابان      

مراقب شیار

باشید

پوشیدن کاله ایمنی
 برای کودکان زیر 18 سال

  الزامی است و برای بزرگساالن
توصیه می شود.

 گلگیرها کمک می کنند
که خیس نشوید

 داشتن زنگ
الزامی است

 نگهدارنده بطری
 آب برای مواقعی
که تشنه می شوید

 سعی کنید مناسب
 آب و هوا و چند الیه

لباس بپوشید

 هنگامی که در شب
 دوچرخه سواری می کنید،

 دوچرخه شما باید یک چراغ
 جلو به رنگ سفید و یک چراغ

 عقب به رنگ قرمز و یا یک
بازتابنده داشته باشد

 برای لوازم سنگین
 از کیف مناسب

استفاده کنید
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