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ជូនចំពោះពលរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ទំាងអស់ជាទីពោរព!

ពៅខែឧសភាឆ្នា ំ2015 ក្រសួងយានយន្តរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (California Department of Motor Vehicles 

(DMV)) បានកបារព្ធែួប 100 ឆ្នា ំននការបពករើពសវាសាធារណៈ។ពិតជាអសាចា រ្យណាស់!  

ចាប់តំាងពីបពងកើតព�ើងរ្រក្រសួងយានយន្ត (DMV) បានឆ្លងកាត់ការផ្្ល ស់ប្រូជាពកចើននិងបានលូត
លាស់ពលើសពីអ្វីខដលអនា្រក្រប់ោនា នឹ្រសាមា នដល់។ក្រសួងបានបន្តអភិវឌ្ឍែ្លនួពៅតារ្ំរពណើ នកបជាជន
បពចចា្រវទិយាសន្តសុិែការបពងកើតថមាីនិងសុវត្ភិាពចរាចរណ៍ផ្លវូពោ្រពហើយបន្តពឆ្ព ះពៅរ្រវធីិថមាីៗ ការបពករើ
ពសវាសាធារណៈសំពៅសពករចឲ្យបានពោលពៅរួយ្ឺរ៖ខ្រលរ្អពសវា្ររមាអតិថិជន។ 

ពសៀវពៅខណនំាសករាប់អនា្រពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា   (California Driver Handbook) ្ឺរជាឧទាហរណ៍ដ៏
ល្អឥតព ច្ា ះសករាប់បង្ហា ញពីរពបៀបខដលក្រសួងសករបែ្លួនពៅតារតកររូវការនិងការរពឹំងទុ្រនាពពល
បចចាុប្បននាពនះ។

ពដើរ្បីបំពពញតារការចង់បានរបស់អតិថិជនក្រសួងយានយន្ត (DMV)បចចាុប្បននាពនះផ្ល់ជូនពសៀវពៅ
ខណនំាជាចបាប់រងឹ(hardcopy)និងតាររយៈបពចចា្រវទិយា។ខថរទំាងរាន “្ររមាវធីិ(app)”  របស់ក្រសួង
យានយន្ត(DMV)ខដលឥត្ិរតនថ្លរួយសករាប់ទាញយ្រពសៀវពៅខណនំានិងព័ត៌រានពផសេងពទៀត
របស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV)  ទុ្រ្រនាុងឧប្ររណ៍ពអ�ិចកតរូនិចផ្ទា ល់ែ្លួន--ររួរានទំាងវធីិខដល្ួររឲ្យ
ចាប់អាររមាណ៍និងសបបាយៗពដើរ្បីពរៀនពីចបាប់ចរាចរណ៍ពោយពកបើ្ំររូសំណួរែ្លីៗ វពិដអូនិងឯ្រសារ
បពកងៀនអន្តរ្ររមាពផសេងៗពទៀត។

ពយើងរិនកតរូវពភ្លចថាការពចញប័ណ្ណពបើ្របរ្ឺរជាបុព្វសិទ្ធិខដលបានរ្រររួជារួយនឹងការទទួលែុស
កតរូវ។ពោយសារខតរូលពហតុពនះការចំណាយពពលសិ្រសារុនពពលពធ្វើពតស្តយ្រប័ណ្ណពបើ្របរ្ឺររាន
សារៈសំ្ន់ខ្លា ងំណាស់។ពយើងដឹងថាអនា្រពធ្វើពតស្តពលើ្រទីរួយខហលោ្់រ្រណ្ាលធា្ល ្់រការកប�ង។

រិនថាពបើ្របរពៅពធ្វើការ្រ្ីជូន្ូរនពៅសាលាឬពធ្វើដំពណើ រតារដងផ្លវូនិងផ្លូវហាយពវ ៉ារបស់រដ្ឋណារួយ្ី្រ
ពយើងចង់ឲ្យអនា្ររានសុវតិ្ភាព។ដូពចនាះសូរទាញកបពយាជន៍ពីវធីិជាពកចើនខដលក្រសួងយានយន្ត(DMV) 

អាចជួយអនា្រឲ្យដឹងពីចបាប់ចរាចរណ៍។

ពោយ្រ្ពីោរពរាប់អានអំពីែំុ្!

BRIAN P. KELLY 

រដ្ឋរនន្តី
ទីភានា ្់រង្រដឹ្រជញូ្នរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (California State Transportation Agency)
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ចបាបឆ់្្ន  ំ2016 ថ្មី
មានប្រសិទ្ធភាពចា្រពី់ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នា 2ំ016

កញ្ច កច់ាងំពនលា លឺឬចណំាងំផ្លា តសបម្ប់យោចបកោន
ពទាចចក្រយានខដលចរាចរពៅពពលងងឹតពៅពលើផ្លវូហាយពវ ៉ាឬចិពញចា ើរផ្លវូកតរូវខតរានបំោ្់រ
្រញចា ្់រចំាងពន្លឺឬចំណំាងផ្្ល តពណ៌ក្រហរឬពភ្លើងពណ៌ក្រហរដិតឬពភ្លើងភ្លបិខភ្លតពណ៌
ក្រហរខដលរានចំណំាងផ្្ល តបំោ្់រ្ ង្រនាងុសសាប់ពៅ្ ងពកកាយ(ចបាប់យានយន្រដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា  (California Vehicle Code) [CVC] §21201)។

ោនជនំះិយបើកបរយលឺតៗ 
ពបើរានយានជំនិះ5ពក្រឿងឬពកចើនជាងពនះពៅបន្ត្រនទាយុោនា ជាជួរពៅពីពកកាយយានជំនិះ
ខដល្ំរពុងចរាចរពៅ្ ងរុែ្រនាងុពល្បឿនរួយខដលយឺតជាងលំហូរចរាចរណ៍និង្ំរពុង
ពបើ្របរពៅពលើផ្លវូហាយពវ ៉ារាន្រន្លងផ្លវូពីរខដលរិនអាចឲ្យព្រពបើ្របរខជងពោយសុវត្ភិាព
បានកតរូវខតពបើ្របរខអបពៅព្រៀនផ្លវូថនាល់ពៅ្រខន្លងខដល្ំរណត់ជាទីសករាប់ខអប្ង
ខដលជិតបំផុតឬពៅទីណាខដលរាន្រខន្លងក្រប់កោន់សករាប់ខអប្ ងពោយសុវតិ្ភាព
(CVC §21656)។

បណ័្ណយបើកបរសបម្ប់បុគ្គលដែលបតរូវបានបបកាសឲ្យរួចយោស
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) កតរូវខតពចញប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ឥត្ិរតនថ្លដល់បុ្រគាលខដលកតរូវ
បានកបកាសឲ្យរចួពទាសនិងកតរូវបានពោះខលងពីពន្ធនាោររដ្ឋ្រនាងុរយៈពពលកបំារួយខែ
ចុងពកកាយ(CVC §14903)។

បបយេទយោចបកោនអគ្គសិនី
កបពភទពទាចក្រយានអ្រគាសិនីចំនួនបីកតរូវបានបពងកើតព�ើង។ក្រប់អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយាន
កបពភទទី 3 (ពល្បឿនអតិបររា  28 រា៉ាយ្រនាងុរួយពរា៉ាង  [mph]) កតរូវរានអាយុយា៉ាងតិច16ឆ្នា ំ
និងតកររូវឲ្យោ្់ររួ្រសុវត្ភិាពសករាប់ពទាចក្រយាន។រិនរានល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវចំពោះការ
ទទួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្,ុអាជ្ាប័ណ្ណ  (DL), ការចុះបញី្,ឬផ្្ល ្រពលែសករាប់ពទាចក្រ
យានអ្រគាសិនីទំាងពនះពទ  (CVC §§312.5, 12804.9, 21113, & 24016)។

នយិេនយ័បដនថែេដនពាក្យ Pedicab (បតចីបកោន)
និយរន័យននោ្រ្យ  Pedicab កតរូវបានបខនរ្ពោយររួបញចាូលទំាងបទប្បញញាត្តិនានាខដល
អនុញ្ញា តឲ្យអនា្រដំពណើ រពិសាពភសជៈ្រានជាតិអាល់្ុរលរហូតដល់នថងាទី01 ខែរ្ររាឆ្នា ំ
2020។ឧប្ររណ៍កបតិបត្តកិារនិងឧប្ររណ៍សុវត្ភិាពបខនរ្ពទៀតកតរូវបានតកររូវឲ្យរាន
សករាប់Pedicab កបពភទថមាីពនះ  (CVC §§467.5, 21215, 21215.5, & 23229)។

មាន ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត ចា្រពី់ថ្ងៃ ទី  01 ខែ កក្កដា  ឆ្នា  ំ2016

លក្ខខណ្ឌ តបេរូវទលីយំៅយៅរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា
អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (ID)  ចបាប់ពដើរទំាងអស់កតរូវខត
ោ្់រឯ្រសារបញ្្្់រទីលំពៅពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ឲ្យបានក្រប់កោន់។ក្រសួងយានយន្ត 
(DMV)កតរូវបានហារកបារ្រនាងុការពចញប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  (DL/ID)ចបាប់
ពដើរពៅឲ្យបុ្រគាលណារានា ្់រខដលរិនោ្់រឯ្រសារបញ្្្់រទីលំពៅពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ឲ្យបាន
ក្រប់កោន់ពនាះពទ (CVC §12801.5)។
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មាន ប្រសិទ្ធភាពចា្រ ់ពីថ្ងៃ ទី 01 ខែ មករា  ឆ្នា  ំ2017

ការបយងក ើនកបេតិដនការរាយការណ៍ពីករណីយបគ្ះថ្នា ក់
្រករិតែូច្តអប្បបររាសករាប់ការរាយការណ៍ពីការប៉ាះទងគាចិោនា បានព្រើនព�ើងពី$750 

ដល់$1,000។អនា្រពបើ្របរយានជំនិះខដលោ្់រព័ន្ធនឹងការប៉ាះទងគាចិោនា ខដលនំាឲ្យរាន
ការែូច្តកទព្យសរ្បត្តិពលើសពី$1,000កតរូវោ្់ររបាយការណ៍ពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍ខដល
ព្រើតព�ើង្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (Report of Traffic Accident Occurring in California  

(SR 1)) ពៅកាន់ក្រសួងយានយន្ត (DMV)។ក្រសួងយានយន្ត (DMV) កតរូវបានអនុញ្ញា ត
ឲ្យោ្់រទណ្ឌ ្ររមាបនាទា ប់ពីរាន្ររណីប៉ាះទងគាចិខដលកតរូវរាយការណ៍ខដលរិនរានការធានា
រា៉ាប់រង (CVC §§1656.2, 1808, 1808.1, 12517.1, 13369, 13558, 16000, 16000.1, 16020.1, 

16020.2, 16075, 16251, 16430, & 16434)។

លក្ខខណ្ឌ តបេរូវយៅអីសុវតថែភិាពសបម្ប់កុម្រ
បខន្រពលើបណ្ាចបាប់ស្ពីីកបព័ន្ធទប់លំនឹងអនា្រដំពណើ រជា្ុររារខដលរានសសាប់្ុររារអាយុ
ពកការ 2ឆ្នា ំកតរូវខតោ្់រឲ្យអងគាយុ្រនាងុពរៅអីសករាប់្ុររារខដលរានខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពចង
ខផ្អ្រពរៅអីពនះឱ្យជាប់ខបររុែពៅពកកាយពលើ្រខលងខត្ុររារពនាះរានទរងាន់ចាប់ពី  40 ពផ្ន
ព�ើងពៅឬ្ររពស់ចាប់ពី 3 ហ្វតី 3អិុញ (CVC §27360)។

កខនលែង ខែល បតរូវ សរសសរ  សៅ កាន់
ដបើអ្កម្នមតថិដោបល់ឬការដស្ើសវំនានាោកទ់ងនឹងឯកស្រដោោះពវម្ពផសាយដនោះសូមដផញើដៅកាន៖់
Department of Motor Vehicles 

Customer Communications Section, MS H165 

PO Box 932345 

Sacramento, CA 94232-3450

© សថិទ្ធថិថតចមលាង្កសួងោនយន្ឆ្្ំ2016

រកសាសថិទ្ធថិ្គបោ់៉ាង
ឯកស្រដនោះ្តរូវោនការោរដោយចបាប់ស្ដីពដីសថិទ្ធថិថតចមលាងរបស់សហរ�្ឋអាដមរ ថិក។ DMV ជាម្ច ស់ដលើសថិទ្ធថិថតចមលាងផន
ឯកស្រដនោះ។ចបាប់ស្ដីពដី សថិទ្ធថិ ថតចមលាងហាម្ោមនូវចំណវ ច�ូចខ្ងដ្កាម៖ (1) ការចមលាងតាមឯកស្រដ�លម្នសថិទ្ធថិ
ថតចមលាង  (2) ការ ដចកចាយសំដៅឯកស្រដ�លម្នសថិទ្ធថិថតចមលាង (3) ការដរៀបចំឯកស្រចមលាងពដី ដគដោយដផអែកដលើ
ឯកស្រម្នសថិទ្ធថិថតចមលាង (4) ការតាងំបង្ហា ញឯកស្រម្នសថិទ្ធថិថតចមលាងជាស្ធារណៈឬ (5) ការចាត់ដចងឯកស្រម្ន
សថិទ្ធថិថតចមលាងជាស្ធារណៈ។្គប់សំដណើ សវំការអនវញ្ញា តក្វងការថតចមលាងដផ្កណាមយួឬោងំអស់ផនឯកស្រដោោះពវម្ព
ផសាយដនោះគួរដផញើដៅកាន់អាសយោ្ឋ ន៖
Department of Motor Vehicles 

Legal Office, MS C128 

PO Box 932382 

Sacramento, CA 94232-3820
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ពត័ម៌្នស្ដីពី DMV

សមាោង ស្វើការ  រ្រស់  ការយិាលយ័ មូលដាឋា ន
ថ្ងៃចន្ទ សមាោង 8 បពរឹក ែល ់សមាោង 5 ល្ងៃ ច

ថ្ងៃអង្គា រ សមាោង 8 បពរឹក ែល ់សមាោង 5 ល្ងៃ ច
ថ្ងៃពុ្ សមាោង 9 បពរឹក ែល ់សមាោង 5 ល្ងៃ ច

ថ្ងៃបពហស្បតិ៍ សមាោង 8 បពរឹក ែល ់សមាោង 5 ល្ងៃ ច
ថ្ងៃសុបក សមាោង 8 បពរឹក ែល ់សមាោង 5 ល្ងៃ ច
ថ្ងៃសៅរ ៍ ្ិរទទ្វ រ
ថ្ងៃ អាទិត្យ ្ិរទទ្វ រ

ការយិាល័យរូលោ្ឋ នែ្លះអាចនឹងបានបខនរ្ពរា៉ាងពធ្វើការពហើយការយិាល័យរួយចំនួនតូចពទៀតផល់្ខតពសវាប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL) ឬចុះបញី្យានយន្ប៉ាពុណា្ណ ះ។ពដើរ្បីខស្វងយល់ថាពតើការយិាល័យរូលោ្ឋ ន្រនាងុតំបន់របស់អនា្របានបខនរ្ពរា៉ាងពធ្វើការ
ឬពដើរ្បីខស្វងរ្រទីតំាងការយិាល័យរូលោ្ឋ ននិងជពករើសពសវាពនាះសូរចូលពៅកាន់បណ្ាញអីុនធឺណិតឬពៅទូរសពទា
ពៅពលែពោយឥត្ិរតនថ្លខដលរាន្ ងពកការពនះ។

សូរចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រ www.dmv.ca.gov សករាប់ (ពដើរ្បី)៖
• ទីតំាងការយិាល័យរូលោ្ឋ នពរា៉ាងពធ្វើការទិសពៅនិងពលែទូរសពទា។
• ពធ្វើការណាត់ជួបពដើរ្បីរ្រកាន់ការយិាល័យរូលោ្ឋ នឬពដើរ្បីកប�ងពបើ្របរ (ពលើ្រខលងខតការកប�ងយ្រប័ណ្ណពបើ្របរ

យានយន្ពធ្វើអាជីវ្ររមា)។
• បញ្្ទិញសា្ល ្រពលែផ្ទា ល់ែ្លនួ។
• ព័ត៌រានអំពីអតស្ញ្ញា ណប័ណ្ណ (ID) និងប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)។
• ព័ត៌រានអំពីការចុះព ម្ា ះយានជំនិះ/នាវា។
• ទករង់ខបបបទខដលអាចពោន�ូតបាន។
• ឯ្រសារពបាះពុរពផសាយ—ពសៀវពៅខណនំា ្ូរនពសៀវពៅផសេព្វផសាយ និង្ំររពូតសឬ្ការកប�ង។
• ព័ត៌រានអំពីអនា្រពបើ្របរវយ័ចាស់។
• ព័ត៌រានអំពីអនា្រពបើ្របរវយ័ជំទង់។
• តំណភ្ាប់ពៅកាន់ទីភានា ្់រង្ររដ្ឋ និងសហព័ន្ធពផសេង ពៗទៀត។
• ការបូ្រប័ណ្ណពបើ្របរថមាី ឬចុះបញី្យានយន្របស់អនា្រជាថមា។ី
សូរទូរសពទាពៅពលែ 1-800-777-0133 ្រនាងុពរា៉ាងពធ្វើការធរមាតាពដើរ្ប៖ី
• ទទួលយ្រ/ពសនាើសំុព័ត៌រាន ទករង់ខបបបទ និងឯ្រសារពបាះពុរពផសាយអំពីប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) និងការចុះបញី្យានយន្។
• ខស្វងរ្រទីតំាងការយិាល័យ និងពរា៉ាងពធ្វើការ។
• ពធ្វើការណាត់នថងាកប�ងយ្រប័ណ្ណពបើ្របរ។
• និយាយពៅកាន់តំណាងក្រសួងយានយន្ត (DMV) ឬពសនាើសំុការពៅទូរសពទាកត�ប់។
សូរទូរសពទាពៅពលែ 1-800-777-0133 សករាប់ពសវាស្វយ័កបវត្ិ 24ពរា៉ាង្រនាងុរួយនថងា 7នថងា្រនាងុរួយសប្ាហ៍ពដើរ្ប៖ី
• បន្តការចុះបញី្យានយន្របស់អនា្រជាថមាី ជារួយនឹងពលែសរាគា ល់ការបន្តជាថមាី (RIN) ខដលរានពៅពលើពសច្ី្រជូនដំណឹង

ពីវ្ិរកយបកតរបស់អនា្រ។ អនា្រអាចបង់កបា្់រពោយពកបើប័ណ្ណឥណទាន ឬរូលប្បទានបកតពអ�ិចកតរូនិ្រ (e-check)។
• ពធ្វើការណាត់ជួបពៅការយិាល័យរូលោ្ឋ ន។
កតរូវកបា្រដថាអនា្ររានប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ឬពលែអតស្ញ្ញា ណប័ណ្ណ (ID) ពលែផ្្ល ្រពលែយានយន្ និង/ឬពលែសរាគា ល់
យានយន្ (VIN) របស់អនា្រ។
អនា្រខដលរានបញ្ហា ្រនាងុការនិយាយឬស្ាប់អាចទូរសពទាពៅពលែ1-800-368-4327 ពោយឥត្ិរតនថ្លសករាប់ជំនួយជារួយ
ពសវាក្រសួងយានយន្ត (DMV)។រានខតសារខដលកតរូវបានវាយជាអតប្ទពចញពី  TTY រួយពផសេងពទៀតប៉ាពុណា្ណ ះកតរូវបាន
ទទួលនិងពឆ្លើយតបពៅវញិតាររយៈពលែពនះ។

ការឧបត្ម្ភដលើការផសាយោណថិ ជ្ជកម្ជួយដចញជំនួសនូវចំណាយក្វងការដោោះពវម្ពឯកស្រដនោះ។ផលថិតផលនថិងដសវានានាដ�លផ្ល់ជូនដោយម្ច ស់
ឧបត្ម្ភការផសាយោណថិ ជ្ជកម្មថិន្តរូវោនជ្មរុញឬរំ្ ទដោយ្កសួងោនយន្ត (DMV) ដឡើយប៉ាវដន្ការរួមចំដណកគួរឲ្យកត់សម្្គ ល់ដោយម្ច ស់
ឧបត្ម្ភការផសាយោណថិ ជ្ជកម្្តរូវោនស្្គមន៍បំផវត។
្បសថិនដបើអ្កចង់ផសាយោណថិ ជ្ជកម្ដៅក្វងឯកស្រដោោះពវម្ពផសាយដនោះ សូមទូរសព្ទដៅកាន់ការ ថិោល័យផន្កសួងដោោះពវម្ពផសាយោណថិ ជ្ជកម្រ�្ឋ  
(Office of State Publishing Advertising Department) តាមរយៈដលខ 1-866-824-0603។
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សម្គា ល់
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ពត័ម៌្នទូទៅ
ការ្រែិសស្ទទួលែុសបតរូវ
ពសៀវពៅខណនំាពនះផល់្ការសពង្ខបអំពីចបាប់និងបទប្បញញាត្ិខដលរានខចង្រនាងុចបាប់ោនយន្រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា 
(CVC)។ក្រសួងយានយន ្ (Department of Motor Vehicles (DMV)) ស្ាប័នពកងឹងការអនុវត្ចបាប់និង
តុលាការអនុវត្តារភាសាពពញពលញនិងជា្់រលា្់រននចបាប់យានយន្រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (CVC)។នថ្លចំណាយ
ននចបាប់យានយនរ្ដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (CVC) និងក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចរ្របានតារបណ្ាញអីុនធឺណិត
ពៅពលើព្រហទំព័រ www.dmv.ca.gov។ អនា្រ្៏រអាចទិញសំពៅចរ្លងននចបាប់យានយន្រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (CVC) 

រួយចបាប់ពៅការយិាល័យរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ណា្៏របាន។ នថ្លចំណាយខដលរាយពៅ្រនាងុ
ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់អ្កដបើកបររ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Driver Handbook) ្ឺរអាចនឹងខកបកបរួល។
ពសៀវពៅខណនំាពនះ ្ឺរសករាប់ខតប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) រូលោ្ឋ នកបពភទ “C”។ សករាប់ព័ត៌រានលរ្អតិស្ពីី
កបពភទប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) និងបដ្ឋពិលែ (endorsements) ពផសេងៗពទៀត សូរពរើល ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់
អ្កដបើកបរោនយន្តដ្្ើអាជដីវកម្រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា(California Commercial Driver Handbook), ដសៀវដៅដណនាំ
ស្ម្ប់រថសដណ្ាង នថិងដគហរថ (Recreational Vehicles and Trailers Handbook), ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់
អ្កដបើកបររថយន្គថិលានសដហ្ង្្គ ោះ (Ambulance Drivers Handbook), មគ្គដទ្ទសក៏បណ្វ ោះបណ្ាលម្តាបថិតា-

យវវវយ័រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Parent-Teen Training Guide), និង ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់ដោច្ក
ោនយន្រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Motorcycle Handbook)។

ការកំណត ់អត្ដសញ្ញា ណ ឲ្យ បាន បតរឹមបតរូវ
ភាពអាចទុ្រចិតប្ានសុចរតិភាពនិងការរ្រសាការសរាងា ត់ននប័ណ្ណពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (DL) និង
អតស្ញ្ញា ណប័ណ្ណ  (ID) ្ឺរជា្ី្រ្រង្វល់ដ៏ចំបងសករាប់រោ្ឋ ភិបាលក្រប់ជាន់ថានា ្់រវស័ិយឯ្រជននិង
សាធារណជន។
វារានសារៈសំ្ន់្ ្ល ងំណាស់ខដលឯ្រសារទំាងពនះ រានយថាភូតនិងកតឹរកតរូវពពញពលញ។ចបាប់រដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា តកររូវថាពប្រ្ខជនទំាងឡាយណាខដលោ្់រោ្រ្យសំុចបាប់ពដើរននប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណ
ប័ណ្ណ  (DL/ID) រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា កតរូវោ្់រភស្តុាងបញ្្្់រការរស់ពៅសសបចបាប់ពៅ្រនាងុសហរដ្ឋអាពររ្ិរឬ
ឯ្រសារបញ្្្់រអត្តសញ្ញា ណនិងឯ្រសារបញ្្្់រការសានា ្់រពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។ព ម្ា ះពពញពិតកបា្រដ
របស់អនា្រដូចរានបង្ហា ញពៅពលើឯ្រសារបញ្្្់រការរស់ពៅសសបចបាប់ឬឯ្រសារបញ្្្់រអត្តសញ្ញា ណ
នឹងបង្ហា ញពៅពលើប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (DL/ID) របស់អនា្រ។
ករណីទលើកខលង៖ ពោយរានកបសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីនថងាទី01 ខែ្រ្រកោឆ្នា ំ2016 តពៅរាល់អនា្រោ្់រោ្រ្យ
សំុប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ( DL/ID) ចបាប់ពដើរទំាងអស់នឹងកតរូវតកររូវឲ្យោ្់រឯ្រសារបញ្្្់រ
ឲ្យបានក្រប់កោន់ពីទីលំពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។

ពត័ម៌ានមូលដាឋា ន
ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)  រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា បង្ហា ញថាអនា្របានទទួលការអនុញ្ញា តពោយរដ្ឋពដើរ្បីពបើ្របរពលើផ្លវូ
សាធារណៈ។អនា្រអាចោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ  (DL) ពៅពសទាើរក្រប់ការយិាល័យរូលោ្ឋ នរបស់ក្រសួង
យានយន្ត (DMV) (សូរពរើលទំព័រ ix)។
វាជាបទពលមាើសរជ្ឈរឹ្រនាងុការពបើ្របរពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ពោយោមា នប័ណ្ណពបើ្របរ  (DL)  ខដលរាន
សុពលភាព។ពបើអនា្រពធ្វើដូពចនាះខរនពនាះអនា្រអាចកតរូវបានពកាះពៅ,យានជំនិះរបស់អនា្រអាចនឹងកតរូវ
របឹអូស,ពហើយអនា្រអាចនឹងកតរូវបង្ហា ញរុែពៅតុលាការ។
កបសិនពបើអនា្រោមា នចំណាត់ការរិនទាន់ពោះសសាយពៅពលើ្ំរណត់កតារបស់អនា្រពនាះ អនា្រនឹងទទួលបាន
ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ពកកាយពពលខដលអនា្របង់នថ្លោ្រ្យសំុ, ពជា្រជ័យពលើការកប�ងចំពណះដឹងខដល
អនុវត្តទំាងអស់, បង្ហា ញថាស្ានភាពរាងកាយ និង/ឬផ្លវូចិត្របស់អនា្ររានល្រ្ខណៈល្អក្រប់កោន់,  និង
បង្ហា ញពីសរត្ភាពរបស់អនា្រ្រនាងុការពបើ្របរពោយសុវត្ភិាព។ កបសិនពបើអនា្ររានបញ្ហា សុែភាព ឬពិការ
ភាពណារួយ ក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចនឹងតកររូវឲ្យអនា្រកប�ងពបើ្របរ។ អនា្រ្៏រអាចនឹងកតរូវផល់្
ពសច្រ្ីខថ្លងការណ៍រួយពីក្ររូពពទ្យរបស់អនា្រទា្់រទងនឹងស្ានភាពសុែភាពបចចាបុ្បននារបស់អនា្រផងខដរ។
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បណ័្ណ ទបើកបរ  រដ្ឋ កាលីហ្ញ៉ា
សតើនរណា បតរូវខត មាន ្រណ័្ណស្រើក្ររ?
ពលរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា
ពលរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ខដលពបើ្របរពលើផ្លវូហាយពវ ៉ា
សាធារណៈឬពកបើកបាស់ស្ានីយឬទីចំណត
សាធារណៈកតរូវខតរានប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) រដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា លុះកតាខតពួ្រព្រ៖
• ជារនន្ីឬនិពយាជិតរោ្ឋ ភិបាលសហរដ្ឋ

អាពររ្ិរខដលបញ្្យានជំនិះខដលជា្ររមាសិទ្ធិ
ឬក្រប់ក្រងពោយរោ្ឋ ភិបាលសហរដ្ឋអាពររ្ិរ
សករាប់្ិរចចាការសហព័ន្ធពលើ្រខលងពៅពពល
បញ្្យានយន្ពធ្វើអាជីវ្ររមា។

• ពបើ្របរឬបញ្្យានយន្តបុ្ប្ររណ៍្រសិ្ររមា
(implements of husbandry) ខដលរិនពបើ្របរ
ឬពធ្វើចលនាពលើផ្លវូហាយពវ ៉ា។

• ពបើ្របរឬបញ្្យានជំនិះរិនសករាប់ពបើ្រ
ពលើថនាល់ឆ្លងកាត់ផ្លវូហាយពវ ៉ា។

បុគ្គលកិយោធាដែលជាពលរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា 
(កងកម្លា ងំបបដាប់អាវុធសហរែ្ឋអាយេរកិ)

ពបើអនា្រ្ំរពុងបំពពញកាតព្វ្ិរចចាពយាធាពៅពករៅ
រដ្ឋពហើយរានប័ណ្ណពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
ខដលរានសុពលភាពពនាះប័ណ្ណពបើ្របររដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា របស់អនា្រនិងសា្វ រីឬភរយិាអនា្រ
នឹងរានសុពលភាព្រនាងុរយៈពពលខដលអនា្រ
អវត្រានពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា និងសករាប់
រយៈពពល 30នថងាពកកាយកាលបរពិចឆេទខដលអនា្រ
លាឈប់ជាផ្លវូការពីការបពករើ្រងទ័ពពបើអនា្រ
បានលាឈប់ជាផ្លវូការពីការបពករើ្រងទ័ពពោយ
្ិរត្តយិសពៅពករៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។សូរយ្ររ្រ
ជារួយនូវទំាងប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) និងឯ្រសារ
ការលាឈប់ជាផ្លវូការពីការបពករើ្រងទ័ពឬ
ឯ្រសារបញូ្នពៅពធ្វើការ្រខន្លងពផសេង្រនាងុរយៈ
ពពល 30នថងាពនះ (CVC §12817)។
សូរទូរសពទាពៅពលែ 1-800-777-0133 

ពដើរ្បទីទួលបានប័ណ្ណពនយារសុពលភាពប័ណ្ណ
ពបើ្របរសករាប់បុ្រគាលបពករើ្រង្ររា្ល ងំកបោប់
អាវធុ(Extension of License for Person in 

Armed Forces (DL 236)) ខដលពនយារប័ណ្ណ
ពបើ្របរ (DL)  រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា របស់អនា្រ។

សម្គា ល៖់ ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)  របស់អនា្ររិនរាន
សុពលភាពព�ើយពបើវាកតរូវបានព្ួយរលុបពចាល
ឬដ្រហូតវញិពនាះ។

បុគ្គលកិយោធាដែលេនិដេនជាពលរែ្ឋ
រសយ់ៅកនាុងរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា
ពបើអនា្ររានអាយុ 18ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះ សូរពរើល
ខផនា្រ “ពលរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា” និង “រនុសសេពពញ
វយ័ខដលរ្រពលងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា” ពៅពលើ
ទំព័រពនះសករាប់ព័ត៌រានបខន្រ។ អនា្ររាន
ប័ណ្ណពបើ្របរខដលរានសិទ្ធិពនយារកាតព្វ្ិរចចា
ពយាធា ្ួររយ្រឯ្រសារពីរដ្ឋ្ំរពណើ តពួ្រព្រតារ
ែ្លនួ ពដើរ្បីពផទាៀងផ្ទា ត់ឋានភាពរបស់ពួ្រព្រ្រនាងុ
ការពកងឹងការអនុវត្ចបាប់។

ពលរែ្ឋកាលហី្វញ៉ាថមា ី
ពៅពពលខដលអនា្រកា្ល យជាពលរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
ពហើយអនា្រចង់ពបើ្របរពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
ពនាះអនា្រកតរូវោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ  (DL) 

រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ពៅ្រនាងុរយៈពពល  10នថងា។
និវាសោ្ឋ ន(Residency) កតរូវបានបពងកើតព�ើង
តារវធីិពផសេងៗោនា ររួរានដូច្ ងពកការ៖
• ចុះព ម្ា ះពបាះពឆ្នា តពៅ្រនាងុការពបាះពឆ្នា តរដ្ឋ

កាលីហ្វញ៉ា។
• បង់នថ្លឈនាលួសានា ្់រពៅ្រនាងុរហាវទិយាល័យឬ

ស្រលវទិយាល័យរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
• ោ្់រោ្រ្យសំុពលើ្រខលងពន្ធពលើ

អចលនកទព្យរបស់រាចា ស់ផទាះ។
• ទទួលបានបុព្វឯ្រសិទ្ធិឬអតក្បពយាជន៍

ណារួយពផសេងពទៀតខដលជាធរមាតារិនកតរូវ
បានផ្ល់ឲ្យអនា្ររិនខរនជាពលរដ្ឋ។

េនុស្សយពញវយ័ដែលេកយលងរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា
អនា្ររ្រពលងអាយុពលើសពី18ឆ្នា ំពោយរាន
ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ខដលរានសុពលភាពពីរដ្ឋឬ
កបពទស្ំរពណើ តរបស់ពួ្រព្រអាចពបើ្របរពៅ្រនាងុ
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ពោយរិនចំាបាច់រានប័ណ្ណ
ពបើ្របរ  (DL) រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ដរាបណាប័ណ្ណ
ពបើ្របរ (DL)  រដ្ឋ្ំរពណើ តពួ្រព្ររានសុពលភាព
ពនាះ។
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ការ ទទួល បាន បណ័្ណ ទបើកបរ
ពពលអនា្រោ្់រោ្រ្យសំុចបាប់ពដើរននប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL) រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា អនា្រកតរូវបង្ហា ញឯ្រសារ
ខដលអាចទទួលយ្របាន្រនាងុការបញ្្្់រ
អត្សញ្ញា ណ, និវាសោ្ឋ ន (ពបើរាន), នថងាខែឆ្នា ំ
្ំរពណើ តអនា្រ និងផល់្ពលែពបឡាសន្សុិែសងគារ 
(social security number (SSN)) របស់អនា្រពបើ
រានសិទ្ធិទទួលបាន។ ឯ្រសារខដលផ្ល់ជូន៖
• កតរូវខតជាសំពៅខដលរានការបញ្្្់រឬ

ជាឯ្រសារពដើរ។
• អាចរានកតាដិតជាប់ឬសានា រដិតកតាពដើរ។
• រិនកតរូវជាសំពៅថតចរ្លង។
• �ថិនកតរូវោ្់រប័ណ្ណឬឯ្រសារអុ៊តផ្្ល សទា្ិរ

ពនាះពទ។
ពបើអនា្របង្ហា ញឯ្រសារបញ្្្់រការរស់ពៅសសប
ចបាប់ប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (DL/ID) 

របស់អនា្រអាចនឹងផុត្ំរណត់ពៅ្រនាងុកាលបរពិចឆេទ
ដូចោនា នឹងឯ្រសារបញ្្្់រការរស់ពៅសសបចបាប់
របស់អនា្រ។ពបើព ម្ា ះពៅពលើឯ្រសារអនា្រែុស
ោនា ពីព ម្ា ះពៅពលើោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្ត
សញ្ញា ណប័ណ្ណ  (DL/ID) របស់អនា្រពនាះអនា្រ
្៏រកតរូវផល់្នូវឯ្រសារខដលរានព ម្ា ះពពញ
កតឹរកតរូវខដលអាចទទួលយ្របាន។សានា រ
ករារនដហតព្ល្និងរបូថតរបស់អនា្រ្៏រនឹង
កតរូវបានដ្រទុ្រផងខដរ(សូរពរើលខផនា្រ "ល្រ្ខ
ែណ្ឌ ោ្់រោ្រ្យសំុសករាប់ប័ណ្ណពបើ្របររូល
ោ្ឋ នកបពភទ “C” ពៅទំព័រទី3”)។សករាប់ការ
ដំពណើ រការប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  
(DL/ID) ណារួយពផសេងពទៀត អនា្រកតរូវបង្ហា ញ
អត្សញ្ញា ណរបូថត។
ឧទាហរណ៍ស្ពីីឯ្រសារខដលអាចទទួលយ្រ
បានររួរាន៖សំបុកត្ំរពណើ តសហរដ្ឋអាពររ្ិរ
លិែិតឆ្លងខដនសហរដ្ឋអាពររ្ិរអត្សញ្ញា ណ
ប័ណ្ណ្រង្ររា្ល ងំកបោប់អាវធុសហរដ្ឋអាពររ្ិរ
លិែិតបញ្្្់រសញ្្តូបនីយ្ររមាប័ណ្ណសានា ្់រពៅ
អចិនននយ៍្ឬលិែិតឆ្លងខដនបរពទសជារួយ I-94 

ខដលរានសុពលភាព។កាលបរពិចឆេទផុត្ំរណត់
នន I-94 កតរូវខតពលើសពីរយៈពពលពីរ (2) ខែ្ិរត
ចាប់ពីកាលបរពិចឆេទោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ/
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  (DL/ID)។

ឧទាហរណ៍ស្ពីីឯ្រសារពផទាៀងផ្ទា ត់ព ម្ា ះពពញ
ពិតកបា្រដររួរាន៖ឯ្រសារសមាុ្ូំរនខដលរាន
ព ម្ា ះសសបចបាប់របស់អនា្រជាលទ្ធផលននការសមាុំ
្ូរនឯ្រសារផ្្ល ស់ប្រូព ម្ា ះខដលរានព ម្ា ះ
សសបចបាប់របស់អនា្រទំាងពីរុននិងពពលពកកាយ
សំបុកតអាោហ៍ពិោហ៍វញិ្ញា បនបកតឬឯ្រសារ
ចុះព ម្ា ះខដលបញ្្្់រព័ត៌រានននភាពជាបី្
កបពន្ធឬឯ្រសារបញចា ប់អាោហ៍ពិោហ៍ខដល
រានព ម្ា ះសសបចបាប់របស់អនា្រជាលទ្ធផលនន
បង្គា ប់តុលាការ។
បញី្ពពញពលញននឯ្រសារខដលអាចទទួលយ្រ
បាន្ឺររានពៅពលើព្រហទំព័រ www.dmv.ca.gov 

ឬពៅ្រនាងុប័ណ្ណផ្សព្ផសាយព័ត៌ម្នស្ដីពដីឯកស្រ
ដ�ល្តរូវការស្ម្ប់ការោក់ោក្យសវំប័ណ្ណដបើកបរ 
(Documents Required to Apply for a Driver 

License) (FFDL 5A)។

លក្ខែណ្ឌ  កនាុងការ   ដាក់ ពាក្យសុំ  ្រណ័្ណ 
ស្រើក្ររមូលដាឋា ន ប្រសេទ “C” 
ពដើរ្បីោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទ “C” អនា្រ
កតរូវ៖
• ោ្់រប័ណ្ណពបើ្របរពពញពលញនិងរាន

ហត្ពល្ឬោ្រ្យសំុអតស្ញ្ញា ណប័ណ្ណ 
(Driver License or Identification Card 

Application (DL 44))។ការចុះហត្ពល្
ពលើោ្រ្យសំុពនះរានន័យថាអនា្រយល់សសប
ោ្់រជូនពៅកាន់ពតស្្ីររីពដើរ្ីប្ំរណត់ពី
បររិាណពក្រឿងសសវងឹឬសារធាតុពញៀន
ពៅ្រនាងុ្ ររបស់អនា្រពៅពពលពសនាើសំុ
ពោយរនន្ីការោរសន្សុិែ។កបសិនពបើអនា្រ
បដិពសធចុះហតព្ល្ពលើពសច្រ្ីខថ្លងពនះ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹងរិនពចញលិែិត
អនុញ្ញា តឬប័ណ្ណពបើ្របរជូនព�ើយ។

• បង្ហា ញឯ្រសារអាចទទួលយ្របានខដល
បញ្្្់រពីអតស្ញ្ញា ណនិវាសោ្ឋ ន(ពបើរាន) 

និងនថងាខែឆ្នា ំ្ំរពណើ តរបស់អនា្រ។ 

• ផ្ល់ព ម្ា ះពពញពិតកបា្រដរបស់អនា្រ។
• ផ្ល់ SSN របស់អនា្រកបសិនពបើរានខដលនឹង

កតរូវបានពផទាៀងផ្ទា ត់ល្រ្ខណៈពអ�ិចកតរូនិ្រ
ជារួយនឹងរដ្ឋបាលសន្សុិែសងគារ (Social 

Security Administration (SSA))។
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• បង់នថ្លោ្់រោ្រ្យខដលរិនអាចដ្រវញិបាន។
តនរ្លពនះ្ឺរសករាប់រយៈពពល  12 ខែពហើយ
អនុញ្ញា តឲ្យអនា្រពធ្វើពតស្ចំពណះដឹងសរសសប
ចំនួន  3ដង។កបសិនពបើអនា្ររិនជាប់ពតស្
ចំពណះដឹងនិង/ឬពតស្ពបើ្របរចំនួន 3ដង
ពនាះោ្រ្យសំុរបស់អនា្រនឹងទុ្រជាពរា�ៈ
ពហើយអនា្រកតរូវោ្់រោ្រ្យសំុជាថមាីនិងបង់នថ្ល
ព�ើងវញិ។តនរ្លពនះបង់សករាប់ទំាងលិែិត
អនុញ្ញា តពលើការពបើ្របរនិងប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL) ពបើអនា្ររានល្រ្ខណៈសរ្បតិ្ក្រប់កោន់
ទទួលបានឯ្រសារទំាងពីរពនះ្រនាងុរយៈពពល 

12 ខែ។ពបើោ្រ្យសំុផុត្ំរណត់អនា្រកតរូវោ្់រ
ឯ្រសារព�ើងវញិបង់នថ្លោ្់រោ្រ្យព�ើងវញិ
និងពធ្វើពតស្ខដលតកររូវរង្ពទៀត។

• កប�ងជាប់ពតសច្្រ្ខឬុ្ំរពហើញ។អនា្រកតរូវខត
កប�ងជាប់ពតស្្ំរពហើញពោយរានឬោមា ន
ោ្់រខវ ៉ានតាពោយរានភាពចបាស់នន្ំរពហើញ
ល្អជាង 20/200 ពលើខភនា្រយា៉ាងពហាចណាស់
្៏ររា្ខ ងពោយោមា នការពកបើកបាស់ខវ ៉ានតាជំនួយ
្ំរពហើញឬឧប្ររណ៍ជំនួយខភនា្រសសពដៀងោនា 
ពដើរ្បីបំពពញពៅតារបទោ្ឋ នភាពចបាស់នន
្ំរពហើញអប្បបររា (CVC §12805(b))។ 

• រានរបូថត
• ពសកនករារនដ
• ចុះហតព្ល្។

លក្ខែណ្ឌ  សបមា្រល់ិែិត  អនុញ្ញា ត 
រ្រស់ មនុស្ស សពញវយ័
ពបើអនា្ររានអាយុយា៉ាងតិច18ឆ្នា ,ំបំពពញពៅ
តារល្រ្ខែណ្ឌ ោ្់រោ្រ្យ,និងកប�ងជាប់
ពតស្តកររូវនានាព្រអាចនឹងពចញឱ្យអនា្រលិែិត
អនុញ្ញា តពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
អនា្រកតរូវរានលិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របរ្រនាងុពពលពរៀន
ពបើ្របរ។អនា្រពបើ្របរអរអនា្រកតរូវខតរានអាយុ
18ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះពហើយរានប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL)  រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ខដលរានសុពលភាព។
បុ្រគាលពនះកតរូវខតអងគាយុជិតអនា្រខដលអាចឲ្យ
ពួ្រព្រក្រប់ក្រងពលើយានយន្បានក្រប់ពពល។
លិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របររិនអនុញ្ញា តឲ្យអនា្រ
ពបើ្របរខតរានា ្់រឯងពនាះពទ-សូរ្បីពៅកាន់

ការយិាល័យក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពដើរ្បី
ពធ្វើពតស្ពបើ្របរ្៏រពោយ។
ពបើអនា្រចង់បានការអប់រំនិងបណុ្ះបណ្ាល
ពលើការពបើ្របរខបបវជ្ិាជីវៈពនាះសូរពរើល
ខផនា្រ“សាលាបពកងៀនពបើ្របរ”ពៅពលើទំព័រទី16 

និងខផនា្រ“្ររមាវធីិសករាប់ពបើ្របរចាស់ទំុ”ពៅពលើ
ទំព័រទី 17។
ពបើអនា្ររានលិែិតអនុញ្ញា តឲ្យពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្អនា្ររិនអាចដឹ្រអនា្រររួដំពណើ រអនា្រ
កតរូវខតពបើ្របរ្រនាងុពពលនថងាខតប៉ាពុណា្ណ ះពហើយអនា្រ
រិនអាចពបើ្របរពលើយន្បថបានព�ើយ។
ពដើរ្បីទទួលបានលិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្ អនា្រកតរូវ៖
• រានអាយុយា៉ាងតិច 18ឆ្នា ំ
• បំពពញល្រ្ខែណ្ឌ ោ្់រោ្រ្យសំុ
• កប�ងជាប់ពតស្ចំពណះដឹងឬការកប�ង

កទឹស្។ី

លក្ខែណ្ឌ  ្រណ័្ណ ស្រើក្ររ រ្រស់ មនុស្ស 
សពញវយ័
កបសិនពបើអនា្ររិនធា្ល ប់បានទទួលប័ណ្ណពបើ្របរពទ
អនា្រកតរូវបំពពញពៅតារល្រ្ខណៈវនិិចឆេយ័ដូច្ ង
ពកការ៖
• រានអាយុយា៉ាងតិច 18ឆ្នា ំ
• ពោរពតារល្រ្ខែណ្ឌ អនុញ្ញា ត្រនាងុការពបើ្របរ

និងពៅពពលខដលអនា្ររចួរាល់ពធ្វើការណាត់
ជួបពដើរ្បីពធ្វើពតស្ពបើ្របរថានា ្់ររូលោ្ឋ ន។
ពៅពពលខដលអនា្រចូលពធ្វើពតស្ពបើ្របរសូរ
យ្រលិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របររ្រជារួយអនា្រ។

• កប�ងជាប់ការកប�ងនដចងកតូ។កបសិនពបើ
អនា្រកប�ងធា្ល ្់រអនា្រកតរូវបង់នថ្លពធ្វើពតស្ព�ើង
វញិសករាប់ពតស្ពលើ្រទីពីរឬពតស្បន្បនាទា ប់
រចួ្ំរណត់ពពលពធ្វើពតស្ពបើ្របរថានា ្់ររូលោ្ឋ ន
សករាប់នថងារួយពផសេងពទៀត។

កបសិនពបើអនា្ររានប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)ពៅពករៅរដ្ឋ
ឬពៅពករៅកបពទសអនា្រកតរូវ៖
• បំពពញក្រប់ជំហានទំាងអស់ខដលតកររូវ

សករាប់លិែិតអនុញ្ញា ត្រនាងុការពបើ្របរ។
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សម្គា ល់
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• យ្រប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ពៅពករៅរដ្ឋខដលរាន
សុពលភាពរបស់អនា្រពៅកាន់ក្រសួងយាន
យន្ត(DMV)។ប័ណ្ណពបើ្របរពៅពករៅរដ្ឋរបស់
អនា្រនឹងអស់សុពលភាពនិងកប្រល់ជូនអនា្រ
វញិលុះកតាខតអនា្រោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ
យានយន្ពធ្វើអាជីវ្ររមា(commercial driver 

license (CDL))។
សម្គា ល៖់ ជាធរមាតាការកប�ងនដចងកតូសករាប់
អនា្រកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ពៅពករៅរដ្ឋឬខដនដី
សហរដ្ឋអាពររ្ិរកតរូវបានបដិពសធ។ប៉ាខុន្
ក្រសួងយានយន្ត(DMV) អាចនឹងតកររូវឲ្យរាន
ការកប�ងនដចងកតូសករាប់ោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ
(DL)  កបពភទណារួយ។ការកប�ងនដចងកតូ្ឺរ
ចំាបាច់ណាស់សករាប់អនា្រកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL)ពករៅកបពទស។

កបទេទ បណ័្ណ ទបើកបរ
បណ័្ណ ទបើកបរ កបទេទ “C”

• អ្កអាចដបើកបរ៖
– យានរានពៅ្ល  2 ខដលរានទរងាន់សរបុ

របស់យាន (Gross Ve hicle Weight 

Rating (GVWR)) 26,000 ពផ្នឬ
តិចជាងពនះ។

– យានរានពៅ្ល  3 ខដលរានទរងាន់សរបុ 

6,000 ពផ្ន ឬតិចជាងពនះ។
– ព្រហរថ (Housecar) រាន្ររពស់ 40 ហ្វតី 

ឬតិចជាងពនះ។
– ពទាចក្រយានយន្រាន្រង់  3 ខដលរាន

្រង់ពីរពៅ្ ងរុែឬ្ ងពកកាយ។ 

– រថពហុអនា្រដំពណើ រ(Vanpool vehicle ) 

បពងកើតព�ើងសករាប់ដឹ្ររនុសសេពលើសពី 10 

នា្់រប៉ាខុន្រិនពលើសពី15នា្់ររាប់បញចាូល
ទំាងអនា្រពបើ្របរ។ 

សម្គា ល៖់ អនា្រពបើ្របររថពហុអនា្រដំពណើ រអាចពកបើ
ប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទ “C” ប៉ាខុន្កតរូវរានភស្តុាង
ការកតរួតពិនិត្យសុែភាពខដលចំាបាច់សករាប់
ប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទ “B” ពៅពពលពបើ្របរ
រថពហុអនា្រដំពណើ រ។អនា្រពបើ្របរកតរូវរ្រសាទុ្រ
លិែិតខថ្លងសចាចា ខដលរានហត្ពល្រួយចបាប់
ពៅ្រនាងុរថពហុអនា្រដំពណើ រខដលបញ្្្់រថា
ពួ្រព្ររិនធា្ល ប់កតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីការពបើ្របរ

ពធ្វសកបខហសការពបើ្របរពពលសសវងឹឬការ
ពបើ្របុ្រព្រពហើយរត់ពៅ្រនាងុរយៈពពលកបំាឆ្នា ំ
ចុងពកកាយ (CVC §12804.9(j))។
• អ្កអាចសដណ្ាង៖

– យានរួយខដលរានទរងាន់សរបុរបស់
យាន (GVWR) 10,000 ពផ្នឬតិច
ជាងពនះរាប់បញចាូលទំាងរុរឺ៉ា្រ (tow dolly) 

ពបើកតរូវបានពកបើ។
• ជាមយួោនរ្នបន្ទវកដ�លម្នទម្ងន់ 4,000 ដោន 

ឬដលើសពដីដនោះ អ្កអាចសដណ្ាង៖
– ព្ររថឬផទាះសពណ្ាងខដលរានទរងាន់

សរបុរបស់យាន(GVWR) 10,000 ពផ្ន
ពៅពពលខដលការសពណ្ាងរិនខរន
សករាប់កបា្់រ្រនករ។

– ផទាះសពណ្ាងខដលរានទរងាន់សរបុរបស់
យាន(GVWR) ពលើសពី 10,000 ពផ្ន
ប៉ាខុន្តិចជាង  15,000  ពផ្នពៅពពលខដល
ការសពណ្ាងរិនខរនសករាប់កបា្់រ្រនករ
នថិងពោយរានបដ្ឋពិលែ។

• កសថិករឬនថិដោជថិតរបស់កសថិករអាចដបើកបរ៖
– យានរានសពណ្ាងខដលរានទរងាន់

សរបុរបស់យាន(GVWR) 26,000 

ពផ្នឬតិចជាងពនះពបើពកបើសករាប់ខត
កបតិបត្កិារ្រសិ្ររមានថិងវារិនខរនសករាប់
ជួលឬកបា្់រ្រនករពនាះ។

សម្គា ល៖់
• អនា្រកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទ “C”  រិនអាច

សពណ្ាងយានពលើសពីរួយ។
• ពោយរិន្ិរតពីទរងាន់យានដឹ្រអនា្រដំពណើ រ

រិនអាចសពណ្ាងយានពលើសពីរួយព�ើយ។
• យានយន្ោមា នបនទា្ុររានទរងាន់ពកការ 4,000 

ពផ្នរិនអាចសពណ្ាងយានណារួយ
ខដលរានទរងាន់សរបុ  6,000 ពផ្នឬពលើស
ពីពនះព�ើយ។ (CVC §21715(b))។

កបទេទ ទ្សែង ទទៀត ចន បណ័្ណ ទបើកបរ/ បដ្ឋថិទល្ម្ន៖ 

• កបពភទ “A” យានរិនខរនពធ្វើអាជីវ្ររមា
• កបពភទ “B” យានរិនខរនពធ្វើអាជីវ្ររមា
• កបពភទ “A” យានពធ្វើអាជីវ្ររមា
• កបពភទ “B” យានពធ្វើអាជីវ្ររមា
• កបពភទ “C” យានពធ្វើអាជីវ្ររមា
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• កបពភទ “M1” ពទាចក្រយានយន្
• កបពភទ “M2” ពទាចក្រយានយន្
• បដ្ឋពិលែយានពធ្វើអាជីវ្ររមា៖

– ទូរសពណ្ាងពីរ/បី
– សារធាតុពកោះថានា ្់រ
– ការដឹ្រអនា្រដំពណើ រ
– រថពកកាះ

• វញិ្ញា បនបកតពបើ្របររថយន្ិ្រលានសពនង្គា ះ
• បដ្ឋពិលែរថយន្ដឹ្រសិសសេ
• វញិ្ញា បនបកតពបើ្របររថយន្រានសពណ្ាង
• ការពផទាៀងផ្ទា ត់វញិ្ញា បនបកតបណុ្ះបណ្ាលការ

ដឹ្រជញូ្ន
• បដ្ឋពិលែអនា្រពន្លត់អ្រគាភ័ីយ
សម្គា ល៖់ អនា្រពន្លត់អ្រគាភ័ីយខដលរានប័ណ្ណ
ពបើ្របរយានពធ្វើអាជីវ្ររមាកតរូវោ្់ររបាយការណ៍
ពិនិត្យសុែភាព(Medical Examination Report 

(DL 51)) ពរៀងរាល់ 2ឆ្នា រ្ំង។ អនា្រពន្លត់អ្រគាភ័ីយ
ខដលរានប័ណ្ណពបើ្របរយានពធ្វើអាជីវ្ររមា 
អាចោ្់រ្រករងសំណួរសុែភាព (Health 

Questionnaire (DL 546)) ខដលបញ្្្់រពោយ
ែ្លនួឯង។

ដំទណើ រការ ចនការ កបឡង
កខនលែង ស្វើការ ប្រឡង
អនា្រអាចពធ្វើការកប�ងចំពណះដឹងឬកទឹស្,ី
កប�ងច្រ្ខុនិងកប�ងនដចងកតូពៅការយិាល័យ
រូលោ្ឋ នរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) 

ណារួយខដលផ្ល់ពសវាប័ណ្ណពបើ្របរ។
ពដើរ្បីសនសេំពពលពវលាសូរពធ្វើការណាត់ជួប
តារបណ្ាញអីុនធឺណិតពៅ www.dmv.ca.gov 

ឬទូរសពទាពៅពលែ 1-800-777-0133 ្រនាងុពរា៉ាង
ពធ្វើការធរមាតា។
សម្គា ល៖់ ក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹងរិនពរៀបចំ
ការកប�ងចំពណះដឹងឬអូឌីយ៉ាូពៅពកកាយពរា៉ាង
4:30 លាងា ចព�ើយពដើរ្បីធានាថាអនា្ររានពពល
ក្រប់កោន់សករាប់ការពធ្វើពតស។្ការកប�ង
ចំពណះដឹងនិងច្រ្ខុ្ឺរកតរូវការជាចំាបាច់ពៅពពល
ខដលអនា្រោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរចបាប់ពដើរ
ឬដំព�ើងថានា ្់រពៅប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទពផសេង
រួយពទៀត។

ការលួច ចមលែង 
ការពកបើជំនួយ្រនាងុការកប�ងកតរូវបានហារ
ឃាត់ជាោច់្ត។ពនះអាចរាប់បញចាូលប៉ាខុន្តរិន
្ំរណត់កតឹរខតពៅពលើ៖  ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់
អ្កដបើកបររ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Driver 

Handbook) , ក្រោសកបុ៊យយ៉ាងុ,ឧប្ររណ៍ទំនា្់រ
ទំនងពអ�ិចកតរូនិចដូចជាទូរសពទានដ្ំុរព្ូយទ័រយួរ
នដ។ល។ពបើរានការពកបើជំនួយ្រនាងុការកប�ង
ពៅ្រនាងុពពលកប�ងចំពណះដឹងពនាះការកប�ង
ចំពណះដឹងពនះនឹងកតរូវោ្់រថា “failure” (ធា្ល ្់រ)។
ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ្៏រអាចនឹងចាត់វធិាន
ការចំពោះបុព្វសិទ្ធពិបើ្របររបស់អនា្រផងខដរ ឬ
បុព្វសិទ្ធពបើ្របររបស់អនា្រដនទពទៀតខដលជួយអនា្រ
ពៅ្រនាងុដំពណើ រការកប�ងពនាះ។

ការប្រឡង  រ្រស់ បកសួង យានយន្ត 
(DMV)
ការកប�ងយ្រប័ណ្ណពបើ្របរររួរាន៖
• ការកប�ងច្រ្ខុ(សូរយ្រខវនតាឬ

្រញចា ្់រជំនួយខភនា្រ (contact lenses) របស់អនា្រ
ពៅជារួយពៅពពលកប�ង។)

• ការកប�ងចបាប់ចរាចរណ៍និងផ្្ល ្រសញ្ញា 
ចរាចរណ៍ពៅតារផ្លវូ

• ការកប�ងនដចងកតូពបើចំាបាច់។អនា្រកតរូវពធ្វើ
ការណាត់ជួបពដើរ្បីពធ្វើការកប�ងនដចងកតូ។
សករាប់ការកប�ងពបើ្របរសូរយ្ររ្រជា
រួយនូវ៖
– ប័ណ្ណពបើ្របរចាស់របស់អនា្រឬលិែិត

អនុញ្ញា តកបសិនពបើរាន។
– អនា្រពបើ្របររានប័ណ្ណពបើ្របររានអាយុ  

18ឆ្នា ំឬចាស់ជាងពនះខដលរានប័ណ្ណ
ពបើ្របររានសុពលភាព។

–  ភស្តតុាងបញ្្្់រថាយានជំនិះរានការ
ធានារា៉ាប់រងកតឹរកតរូវ។

ចំណុចសំខាន៖់ កបសិនពបើអនា្រពកបើយានជំនិះជួល
អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុកប�ងពបើ្របរចំាបាច់កតរូវខត
រានព ម្ា ះចុះ្រនាងុ្ិរចចាសនយាជួល។្ិរចចាសនយា
រិនកតរូវរលំងការកប�ងពបើ្របរពនាះពទ។

– យានជំនិះខដលរានសុវត្ភិាពសករាប់
ពបើ្របរនិងរានការចុះបញី្កតឹរកតរូវ។
ពភ្លើងនហា្វ ងំសីុពហ្លនហា្វ ងំចំណតនិង
ពភ្លើងសញ្ញា បត់របស់យានជំនិះកតរូវរាន
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ដំពណើ រការល្អ។សំប្រ្រង់យានជំនិះរិន
កតរូវសឹ្ររពលាងរហូតដល់្រករាស់តិច
ជាង 1/32 អិុញពីជពករៅននចង្អរូសំប្រ្រង់
ពនាះពទ។បង្អចួ្រខន្លងអនា្រពបើ្របរកតរូវរនវ
ចុះរ្រពកការ។្រញចា ្់ររថយន្តខផនា្រ្ ង
រុែកតរូវសស�ះល្អរិនបំាងខភនា្រអនា្រពបើ្របរ
និងអនា្រកតរួតពិនិត្យការកប�ង។កតរូវរាន
្រញចា ្់រពរើលពកកាយយា៉ាងតិចចំនួនពីរ 
(រួយឋិតពៅខផនា្រ្ ងពឆ្វងននយានជំនិះ)

– អនា្រនឹងកតរូវបានសួរឲ្យបង្ហា ញកបាប់ទីតំាង
្រខន្លងបញ្្ពភ្លើងហា្វ ដងរនវ្រញចា ្់ររុែ
្រខន្លងបញ្្ពធ្វើឱ្យរលាយទឹ្រ្រ្រនិងពភ្លើង
សញ្ញា ពកោះអាសននារបស់យានជំនិះ។អនា្រ
កតរូវបង្ហា ញពីការពកបើនហា្វ ងំចំណត។

សម្គា ល៖់ ការកប�ងនដចងកតូនឹងកតរូវ្ំរណត់ពពល
ជាថមាីពបើយានជំនិះរិនកតរូវតារល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវ
ដូច្ ងពលើឬពបើអនា្របដិពសធរិនពកបើខែសេក្រវា៉ាត់
ខដលជាប់នឹងពរៅអី្រនាងុពពលកប�ងពបើ្របរ។
បពចចា្រវទិយាដូចជាកាពររា៉ា ពរើលពកកាយ និងការ
ចូលចតពោយែ្លងួឯង �ថិនអាច ពកបើពៅពពល
កប�ង   ពបើ្របរបាន ពនាះពទ។
សករាប់ព័ត៌រានបខន្រសូរពរើលែិតប័ណ្ណ
ព័ត៌រាន អំពីការ្បឡងដបើកបររបស់្កសួងោនយន្ត 
(DMV’s Driving Test (FFDL 22)), វពីដអូរបស់
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) និងការកប�ងឬពតស្ត
្ំររូខដលអាចរ្របានពៅពលើព្រហទំព័រ  
www.dmv.ca.gov។

ខ្្នក ពថិទសស - អនីតថិជន 
លក្ខែណ្ឌ  តបមរូវ សបមា្រ ់លិែិត 
អនុញ្ញា ត រ្រស់  អនីតិជន 
អនីតិជន្ឺរជាបុ្រគាលខដលរានអាយុពកការ  

18 ឆ្នា ។ំអនីតិជនកតរូវរានោ្រ្យសំុរបស់ែ្លនួ
(សករាប់ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) ឬការផ្្ល ស់ប្រូនន
កបពភទប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)ណារួយ )  

ខដលចុះហតព្ល្ពោយរាតាបិតា
ឬអាណាពយាបាលសសបចបាប់របស់ពួ្រព្រ។ពបើ
ទំាងរាតាបិតា/អាណាពយាបាលរានសិទ្ធិចិញចា រឹ
បីបាច់ររួោនា ពនាះអនា្រទំាងពីរកតរូវចុះហត្ពល្
ពលើោ្រ្យសំុពនះ។

សម្គា ល៖់ អនីតិជនរិនអាចពធ្វើការជាអនា្រពបើ្របរ
ពដើរ្បីទទួលកបា្់រ្រនករពហើយពួ្រព្ររិនអាច
ពបើ្របរឡានសាលាខដលដឹ្រ្ូរនសិសសេពនាះពទ។ 

ពដើរ្បីទទួលបានលិែិតអនុញ្ញា តអនា្រកតរូវ៖
• រានអាយុយា៉ាងតិច  15 ឆ្នា ½ំ ប៉ាខុន្តពកការអាយុ 

18 ឆ្នា ំ។
• បំពពញោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណ

ប័ណ្ណ (Driver License or Identification Card 

Application (DL 44))។
• សំុឲ្យរាតាឬបិតាឬអាណាពយាបាលរបស់អនា្រ

ចុះហត្ពល្ពលើទករង់ោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ
ឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (DL 44)។

• កប�ងជាប់ពតស្តចំពណះដឹងឬកទឹស្។ីពបើអនា្រ
កប�ងធា្ល ្់រអនា្រកតរូវរង់ចំារយៈពពល 7 នថងា  
(រួយសប្ាហ៍) ពោយរិនរាប់ទំាងនថងាកប�ង
ធា្ល ្់ររុននឹងកប�ងរ្ងពទៀត។

• កបសិនពបើអនា្ររានអាយុ 15 ឆ្នា ½ំ – 17 ឆ្នា ½ំ 

អនា្រកតរូវផល់្ភស្តតុាងបញ្្្់រថាអនា្រ៖
– បានបញចា ប់វ្រគាសិ្រសាពបើ្របរ (វញិ្ញា បនបកត

បញចា ប់ការសិ្រសាពបើ្របរ (Certificate of 

Completion of Driver Education)ឬ
– បានចុះព ម្ា ះនិងចូលររួវ្រគាសិ្រសា

ពបើ្របរ/្ររមាវធីិបណុ្ះបណ្ាលពីការ
ពបើ្របរល្រ្ខណៈររួបញចាូលោនា ខដលកតរូវ
បានអនុរ័ត   (វញិ្ញា បនបកតននការចុះព ម្ា ះ 
(Certificate of Enrollment) ្រនាងុវ្រគា
សិ្រសាពបើ្របរ [្រនាងុថានា ្់រពរៀន] និង្ររមាវធីិ
បណុ្ះបណ្ាលពីការពបើ្របរល្រ្ខណៈ
ចកររុះ (Integrated [Classroom] Driver 

Education and Driver Training 

Program )។ សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ 
សូរពរើលែិតប័ណ្ណផសេព្វផសាយព័ត៌រាន
ស្ពីី ការផ្ល់ប័ណ្ណដបើកបរបដណ្ាោះអាសន្
(Provisional Licensing (FFDL 19)) 

ពៅព្រហទំព័រ www.dmv.ca.gov។
លិែិតអនុញ្ញា តបពណ្ាះអាសននារិនរានសុពល
ភាព  រហូតដល់អ្នក ចាប ់ទ្្ដើ�    វ្រគាបណុ្ះបណ្ាលអំពី
កាន់នដចងកតូពបើ្របររបស់អនា្រជារួយក្ររូបពកងៀន
ឬអនា្រ្ នដល់អាយុ  17 ឆ្នា ំ½។
ពបើអនា្ររានលិែិតអនុញ្ញា តនិងរាន្រពករាង
ពបើ្របរពៅពករៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សូរពិនិត្យល្រ្ខ
ែណ្ឌ តកររូវននការពចញប័ណ្ណពបើ្របរពៅ្រនាងុរដ្ឋឬ
កបពទសពនាះ។
សម្គា ល៖់ កបសថិនទបើ អ្នក ម្ន អាយុ យា៉ាង តថិច  17 ឆ្្ន ½ំ 

អនា្រអាចទទួលបានលិែិតអនុញ្ញា តពោយពំុ
ចំាបាច់បញចា ប់វ្រគាសិ្រសាពបើ្របរឬការបណុ្ះ
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បណ្ាលការពបើ្របរពនាះព�ើយ។ប៉ាខុន្តអនា្ររិន
អាចទទួលប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) រុនពពលខដលអនា្រ
រានអាយុក្រប់ 18 ឆ្នា ំព�ើយ។

លក្ខែណ្ឌ  កបមិត សលើ លិែិត អនុញ្ញា ត 
រ្រស់ អនីតិជន 
លិែិតអនុញ្ញា តរបស់អនា្ររិនរានសុពលភាព
លុះកតាខតអនា្រចាប់ពផ្ើរវ្រគាបណុ្ះបណ្ាលពីការ
ពបើ្របរ។ក្ររូបពកងៀនរបស់អនា្រកតរូវចុះហត្ពល្
ពលើលិែិតអនុញ្ញា តពដើរ្បីឲ្យវារានសុពលភាព។
អនា្រកតរូវខតអនុវត្តជារួយនឹងអនា្ររានប័ណ្ណពបើ្រ
បររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ដូចជា៖រាតាបិតាអាណា
ពយាបាលក្ររូបពកងៀនពបើ្របរប្/ីកបពន្ធឬរនុសសេ
ពពញវយ័ខដលរានអាយុ 25 ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះ។
បុ្រគាលពនាះកតរូវអងគាយុជិតអនា្រពដើរ្បីឲ្យអាចក្រប់
ក្រងយានជំនិះបានក្រប់ពពលពវលា។លិែិត
អនុញ្ញា តបពណ្ាះអាសននារិនអនុញ្ញា តឲ្យអនា្រ
ពបើ្របរខតរានា ្់រឯងពទាះពពលណា្៏រពោយរិន
អាចសូរ្បីខតពបើ្របរពៅកាន់ការយិាល័យរបស់
ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ពដើរ្បកីប�ងពបើ្របរ។

លក្ខែណ្ឌ  សបមា្រ ់្រណ័្ណស្រើក្ររ 
រ្រស់ អនីតិជន
អនា្រកតរូវ៖
• រានអាយុយា៉ាងតិច 16 ឆ្នា ំ
• បញ្្្់រថាអនា្របានបញចា ប់ទំាងវ្រគាសិ្រសា

ពបើ្របរនិងវ្រគាបណុ្ះបណ្ាលពីការពបើ្របរ
• រានលិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ឬ

លិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របរពីរដ្ឋរួយពផសេងពទៀត
សករាប់រយៈពពលយា៉ាងតិច6 ខែ (សូរអាន
ខផនា្រអនីតិជនពៅពករៅរដ្ឋពៅទំព័រទី 10)។

• ផល់្ហតព្ល្របស់រាតាបិតាឬអាណា
ពយាបាលពៅពលើលិែិតអនុញ្ញា តពបើ្របរ
ខដលបញ្្្់រថាអនា្របានបញចា ប់ការអនុវត្ត
ពបើ្របរពោយរានការក្រប់ក្រងរយៈពពល
50 ពរា៉ាង (10 ពរា៉ាងកតរូវខតជាការពបើ្របរពៅ
ពពលយប់) ដូចបានបញ្្្់រពៅ្រនាងុមគ្គដទ្ទសក៏
បណ្វ ោះបណ្ាលម្តាបថិតា-យវវវយ័រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា 
(California Parent-Teen Training Guide 

(DL 603))។សូរចូលពៅព្រហទំព័រយុវវយ័
តារwww.dmv.ca.gov ឬទូរសពទាពៅកាន់ពលែ  

1-800-777-0133 ពដើរ្បីពសនាើសំុ្ូរនពសៀវពៅ
ខណនំាពនះ។

• កប�ងជាប់ការកប�ងនដចងកតូ។អនា្ររាន
ឱកាសបីដងពដើរ្បីកប�ងជាប់ការកប�ង
ពបើ្របរែណៈពពលខដលលិែិតអនុញ្ញា ត

របស់អនា្រពៅរានសុពលភាព។ពបើអនា្រកប�ង
ធា្ល ្់រការកប�ងនដចងកតូពនាះអនា្រកតរូវខតបង់
នថ្លការកប�ងព�ើងវញិសករាប់ការកប�ង
ពលើ្រទីពីរឬការកប�ងពលើ្រពកកាយៗ ពទៀត
ពហើយរង់ចំារយៈពពល 14 នថងា (2 សប្ាហ៍)   

ពោយរិនរាប់ទំាងនថងាកប�ងធា្ល ្់ររុនពពល
អនា្រអាចកប�ងរង្ពទៀត។

ពពលអនា្ររានប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)បពណ្ាះអាសននា 
អនា្រអាចពបើ្របរខតម្្ន ក់ ឯង  បានដរាបណាអនា្រ
រិនរានការប៉ាះទងគាចិឬរពំលាភចបាប់ចរាចរណ៍
ណារួយពៅពលើ្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់អនា្រ។
្រនាងុរយៈពពល12ខែដំបូងបនាទា ប់ពីអនា្រទទួលបាន
ប័ណ្ណពបើ្របរអនា្ររិនអាចពបើ្របរពៅចពនា្ល ះពី
ពរា៉ាង  11 យប់ និង 5 ពទៀបភ្លឺបានព�ើយ ទហើយ  

អនា្ររិនអាចដឹ្រអនា្រដំពណើ រអាយុពកការ  20ឆ្នា ំ
លុះកតាខតអនា្រកតរូវបានអរដំពណើ រពោយរាតា
បិតាឬអាណាពយាបាលខដលរានប័ណ្ណពបើ្របរ
ឬអរដំពណើ រពោយអនា្រពបើ្របររានប័ណ្ណពបើ្របរ
ខដលរានអាយុ25ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះឬអរដំពណើ រ
ពោយក្ររូបពកងៀនរានប័ណ្ណពបើ្របរឬរានលិែិត
បញ្្្់រកតឹរកតរូវ។
ពពលអនា្ររានអាយុ  18ឆ្នា ំខផនា្រ“បពណ្ាះអាសននា”   

ននប័ណ្ណពបើ្របរ របស់អនា្រនឹងបញចា ប់សុពលភាព។
អនា្រអាចរ្រសាទុ្រប័ណ្ណពបើ្របរបពណ្ាះអាសននា
របស់អនា្របានឬបង់នថ្លពសវាពដើរ្បីទទួលបាន
ប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ទុតិយតា ពោយរិនរានោ្រ្យ
ថា “បពណ្ាះអាសននា”។

ករណី សលើកខលង  - លក្ខែណ្ឌ  
កបមិត សលើ  ្រណ័្ណស្រើក្ររ រ្រស់ 
អនីតិជន 
ចបាប់អនុញ្ញា តពលើ្ររណីពលើ្រខលងដូច្ង
ពកការពៅពពលខដលរិនរានរពធយាបាយដឹ្រ
ជញូ្ននិងពៅពពលខដលចំាបាច់កតរូវខតពបើ្របរ។
្ំរណត់សរាគា ល់រានចុះហត្ពល្ខដលពន្យល់
ពីភាពចំាបាច់្រនាងុការពបើ្របរនិងកាលបរពិចឆេទ
ពៅពពលខដលភាពចំាបាច់ននការពបើ្របរពនះ
នឹងកតរូវបញចា ប់កតរូវខតរ្រសាទុ្រសករាប់្ររណី
ពលើ្រខលងដូច្ ងពកការ(អនីតិជនខដលរិន
ស្តិពកការការ�ំុក្រងរបស់អាណាពយាបាល
កតរូវបានខល្រខលងពីល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវពនះ)៖
• ភាពចំាបាច់ខផនា្រពវជ្សាសស្ត្រនាងុការពបើ្របរ

ពៅពពលជពករើសននការដឹ្រជញូ្នសរសសប
រិនរានក្រប់កោន់។្ំរណត់សរាគា ល់ចំាបាច់
កតរូវខតរានហត្ពល្របស់ក្ររូពពទ្យពោយ
រានបញ្្្់រពរា្រវនិិចឆេយ័និងកាលបរពិចឆេទ
កបហា្់រកបខហលននការជាសះពស្បើយ។
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• ស្ររមាភាពសិ្រសាឬស្ររមាភាពអនុញ្ញា ត
ពោយសាលា។្ំរណត់សរាគា ល់កតរូវរាន
ហត្ពល្របស់នាយ្រសាលាកពឹទ្ធបុរសឬ
បុ្រគាលចាត់តំាង។

• ភាពចំាបាច់ខផនា្រការង្រនិងតកររូវការ
បញ្្យានខដលជាខផនា្ររួយននការង្ររបស់
អនា្រ។្ំរណត់សរាគា ល់ពនះចំាបាច់កតរូវរាន
ហត្ពល្របស់និពយាជ្រខដលបញ្្្់រពី
ការង្រពនាះ។

• ភាពចំាបាច់្រនាងុការពបើ្របរពដើរ្បីដឹ្រសរាជិ្រ
ក្ររួសារផ្ទា ល់។្ំរណត់សរាគា ល់ខដលរានហត្
ពល្របស់រាតាបិតាឬអាណាពយាបាល
សសបចបាប់្ឺរតកររូវឲ្យរានពោយបញ្្្់រពី
រូលពហតុនិងកាលបរពិចឆេទបញចា ប់កបហា្់រ
កបខហលននភាពចំាបាច់្រនាងុការពបើ្របរដឹ្រ
សរាជិ្រក្ររួសារផ្ទា ល់ពនាះ។

ករណីទលើកខលង៖ ល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវទំាងពនះរិន
អនុវត្តចំពោះអនីតិជនខដលរិនស្តិពកការការ
�ំុក្រងរបស់អាណាពយាបាលពនាះពទ។អនា្រកតរូវ
ខតកបកាសជារុនថាអនា្ររិនស្តិពកការអាណា
ពយាបាលឬផល់្ដល់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) 

នូវភស្តុាងអំពីទំនួលែុសកតរូវហិរញញាវតុ្ (SR 1P) 

ជំនួសឲ្យហតព្ល្របស់រាតាបិតាឬអនា្រធានា
របស់អនា្រ។

អនីតិជន សៅ សបរៅ រែឋា
អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុជាអនីតិជនពៅពករៅរដ្ឋទំាង
អស់កតរូវបំពពញតារល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវននការោ្់រ
ោ្រ្យខដលរានពរៀបរាប់ពៅ្រនាងុខផនា្រ“ល្រ្ខែណ្ឌ 
តកររូវសករាប់ការោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ
រូលោ្ឋ នកបពភទ “C” ពៅទំព័រទី 3 ពហើយ កតរូវខត  

រានហត្ពល្របស់រាតាឬបិតានិង/ឬអាណា
ពយាបាលសសបចបាប់ពៅ្រនាងុទករង់ោ្រ្យសំុប័ណ្ណ
ពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ(Driver License 

or Identification Card Application (DL 44))។

លខិតិអនុញ្ញា តរបស់អនតីជិនយៅយបៅរែ្ឋ
អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុលិែិតអនុញ្ញា តរបស់អនីតិជន
ពៅពករៅរដ្ឋ  កតរូវ  ខត បំពពញតារល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវ
ខដលរានពរៀបរាប់ពៅ្រនាងុខផនា្រ“ល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវ
ននលិែិតអនុញ្ញា តរបស់អនីតិជន ” ពៅទំព័រទី 9។
ពលើសពីពនះពបើវ្រគាសិ្រសាពបើ្របរនិងវ្រគាបណុ្ះ
បណ្ាលការពបើ្របររបស់អនា្រកតរូវបានពធ្វើព�ើង

ពៅ្រនាងុរដ្ឋណារួយពផសេងពីរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ាពនាះ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចទទួលយ្រ
ទករង់សាលារធ្យរសិ្រសាពករៅពីសាលារបស់
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (To Secondary Schools Other 

Than California Schools (DL 33)) ខដលបំពពញ
ពោយសាលារធ្យរសិ្រសាពៅពករៅរដ្ឋ។អនា្រ
អាចខស្វងរ្រទករង់DL 33 បានពីការយិាល័យ
របស់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ្រនាងុរូលោ្ឋ ន
របស់អនា្រឬពោយទូរសពទាពៅក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) តាររយៈពលែ  1-800-777-0133។សូរ
ពផ្ើទករង់ DL 33 ពៅកាន់សាលារធ្យរសិ្រសា
ពៅពករៅរដ្ឋរបស់អនា្រនិងសំុឲ្យព្របំពពញទករង់
ពនះពហើយពផ្ើវារ្រឲ្យអនា្រវញិ។

បណ័្ណយបើកបររបស់អនតីជិនយៅយបៅរែ្ឋ
អនា្រនឹងកតរូវបានពសនាើសំុឲ្យបង្ហា ញប័ណ្ណពបើ្របរ
ពៅពករៅរដ្ឋរបស់អនា្រនិងកតរូវកប�ងឲ្យជាប់ការ
កប�ងចំពណះដឹងខដលជាខផនា្ររួយននដំពណើ ការ
ោ្់រោ្រ្យសំុ។ជាធរមាតាការកប�ងនដចងកតូ
សករាប់អនា្រកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរពៅពករៅរដ្ឋកតរូវ
បានពលើ្រខលង។ប៉ាខុន្តក្រសួងយានយន្ត (DMV) 

អាចនឹងតកររូវឲ្យរានការកប�ងនដចងកតូសករាប់
ោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទណារួយ។
សម្គា ល៖់ អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុខដលជាអនីតិជនពៅ
ពករៅរដ្ឋ្ឺរស្តិពកការល្រ្ខែណ្ឌ ្រករិតបពណ្ាះ
អាសននាតារចបាប់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សករាប់ឆ្នា ំ
ដំបូងននប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ឬរហូតដល់ែ្លនួរាន
អាយុ18 ឆ្នា ំ។

ការ្ំរពាន ចរាចរណ៍ 
អនា្រពបើ្របរជិត 50 ភា្ររយខដលស្តិពៅចពនា្ល ះ
អាយុពី 15 - 19 ឆ្នា ំកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទបំោន
ចរាចរណ៍ពៅឆ្នា ំដំបូងខដលពួ្រព្រពបើ្របរ។
ការបំោនចរាចរណ៍ជាទូពៅ្ឺរការពបើ្រហួស
ពល្បឿន្ំរណត់ខដលជាពហតុបណ្ាលឲ្យបាត់
បង់ការក្រប់ក្រងពលើយានជំនិះនិងរានចំនួន
កបរាណជា 50 ភា្ររយននការផ្តនាទា ពទាសពលើ
បទបំោនចរាចរណ៍ទំាងអស់របស់យុវវយ័។
ពៅពពលខដលអនា្របំោនចបាប់ចរាចរណ៍អនា្រនឹង
បពងកើនឱកាសននការប៉ាះទងគាចិោនា ។
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ការសាលា ប់យដាយយបគ្ះថ្នា ក់ចរាចរណ៍របស់យុវវយ័
អនា្រពបើ្របរខដលស្តិពៅចពនា្ល ះអាយុ 15-19 ឆ្នា ំ
រានអកតាែពស់បំផុតននការផន្ាទា ពទាសពលើការ
បំោនចរាចរណ៍ការប៉ាះទងគាចិនិងរបួសសានា រពបើ
ពធៀបនឹងក្ររុរអាយុពផសេងពទៀត។ការប៉ាះទងគាចិ
ចរាចរណ៍្ឺរជារូលពហតុចរ្បងខដលបណ្ាល
ឲ្យរានការសា្ល ប់របស់យុវវយ័។ពបើអនា្ររានអាយុ
ពកការ 18 ឆ្នា ំហានិភ័យននការប៉ាះទងគាចិបណ្ាល
ឲ្យបាត់បង់ជីវតិរបស់អនា្រ្ឺរកបរាណជា    2½ ដង
ននអនា្រពបើ្របរ   “ធរមាតា ”។ហានិភ័យននការប៉ាះ
ទងគាចិខដលបងករបួសសានា រ្ឺររាន្រករិតបីដង
ែពស់ជាងហានិភ័យរបស់អនា្រពបើ្របរធរមាតា។

វធិានការ ចំសពាះ ្រណ័្ណស្រើក្ររ 
្រសណា្ដ ះអាសននា 
ក្ររុរយុវវយ័បងកការប៉ាះទងគាចិរាន្រករិតរធ្យរ
ពសមាើនឹងពីរដងពបើពធៀបនឹងអនា្រពបើ្របរជារនុសសេ
ពពញវយ័ែណៈខដលពបើ្របរចរាងា យបានខត
ោ្់រ្រណ្ាលនឹងរនុសសេពពញវយ័។អកតាប៉ាះ
ទងគាចិបងកព�ើងពោយយុវវយ័្រនាងុការពបើ្របររយៈ
ចរាងា យរួយរា៉ាយ្ឺរពសមាើនឹងបួនដងននអកតាប៉ាះ
ទងគាចិបងកព�ើងពោយរនុសសេពពញវយ័្រនាងុការ
ពបើ្របររយៈចរាងា យដូចោនា ពនះ។
តារការសិ្រសាបង្ហា ញឲ្យព�ើញថាការសា្ល ប់
ពោយពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍របស់អនា្រពបើ្របរ
ថមាពីថាមា ង្ឺរបងកព�ើងពោយសារខត្រតា្ត រិនរាន
បទពិពសាធន៍ពបើ្របរពីរុនរ្រ្រង្វះភាពសំ៊ា
នឹងយានជំនិះខដលពួ្រព្រពបើ្របរនិងការខដល
ចង់ជំរញុែ្លនួឯងនិងបញ្្យានជំនិះឲ្យ្ ន
ដល់្រករិត្ំរណត់។

ការរកសាទុកបណ័្ណយបើកបរបយណា្ដ ះអាសននា
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹងតារោន្ំរណត់
កតាពបើ្របររបស់អនា្រពហើយចាត់វធិានការពោយ
ខផ្អ្រពលើការប៉ាះទងគាចិឬការបំោនណារួយដូច
្ងពកការ៖
• ពបើអនា្រទទួលលិែិតពិន័យចរាចរណ៍និងរិន

បង្ហា ញរុែពៅតុលាការក្រសួងយានយន្ត
(DMV) នឹងព្ួយរសិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្ររហូត
ទាល់ខតអនា្រចូលបង្ហា ញរុែពៅតុលាការ។

• ពបើអនា្រទទួលលិែិតពិន័យចរាចរណ៍ពហើយ
រិនបានបង់កបា្់រពិន័យក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) នឹងព្ួយរសិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្ររហូត
ទាល់ខតអនា្របង់កបា្់រពិន័យពនាះ។

• ពបើអនា្រ  “រាន្ំរហុស”  បងកការប៉ាះទងគាចិឬរង
ការផន្ាទា ពទាសរង្្រនាងុរយៈពពល  12ខែក្រសួង
យានយន្ត (DMV) នឹងពផ្ើលិែិតកពរានរួយ
ចបាប់ជូនអនា្រ។

• ពបើអនា្រ “រាន្ំរហុស” បងកការប៉ាះទងគាចិឬរង
ការផ្តនាទា ពទាស  (ឬទំាងពីរ្ររណី) ជាពលើ្រទីពីរ
្រនាងុរយៈពពល12 ខែពនាះអនា្ររិនអាចពបើ្របរ
រយៈពពល  30 នថងាពលើ្រខលងខតអនា្រពបើ្របរអរ
ពោយរាតាបិតារបស់អនា្រឬរនុសសេពពញវយ័
រានប័ណ្ណពបើ្របរដនទពផសេងពទៀតខដលរាន
អាយុយា៉ាងតិច  25 ឆ្នា ំ។

• ពបើអនា្រ“រាន្ំរហុស”បងកការប៉ាះទងគាចិឬរង
ការផ្តនាទា ពទាស (ឬទំាងពីរ្ររណី) ជាពលើ្រ
ទីបី្រនាងុរយៈពពល  12 ខែពនាះអនា្រនឹងកតរូវព្ួយរ
ការពបើ្របររយៈពពល 6  ខែពហើយកតរូវោ្់រ
ឲ្យស្តិពកការការព្ួយរពទាសរានល្រ្ខែណ្ឌ 
រយៈពពល 1  ឆ្នា ំ។

• ពបើអនា្ររាន  “រាន្ំរហុស” បងកការប៉ាះទងគាចិ
ឬរងការផ្នាទា ពទាសពោយការរាប់ពិនទាុបខន្រ
្រនាងុពពលស្តិពកការការព្ួយរពទាសរាន
ល្រ្ខែណ្ឌ អនា្រនឹងកតរូវព្ួយររិនឲ្យពបើ្របររង្
ពទៀត។ (ការបំោនចបាប់ចរាចរណ៍ខដល
កតរូវបានពោះសសាយពៅតុលាការសករាប់
អនីតិជន្៏រនឹងកតរូវបានរាយការណ៍ពៅ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ផងខដរ។)

• ពបើអនា្រកតរូវបានផ្តនាទា ពទាសពីការពកបើកបាស់
ពក្រឿងសសវងឹឬសារធាតុហារឃាត់ពហើយ
អនា្ររានអាយុចពនា្ល ះពី 13 - 21 ឆ្នា ំពនាះ
តុលាការនឹងបង្គា ប់ឲ្យក្រសួងយានយន្ត
(DMV) ព្ួយរទុ្រប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)របស់
អនា្ររយៈពពល 1  ឆ្នា ំ។ពបើអនា្ររិនរានប័ណ្ណ
ពបើ្របរ(DL) ពទពនាះតុលាការបង្គា ប់ឲ្យ
ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ពនយារពពលផល់្
សិទ្ធិឲ្យអនា្រ្រនាងុការោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរ 
(DL)។ព្រ្៏រអាចតកររូវឲ្យអនា្របញចា ប់្ររមាវធីី
ពបើ្របរពកការឥទ្ធពិលពក្រឿងសសវងឹ  (Driving 

Under the Influence (DUI)) ផងខដរ។
រាល់ការោ្់រ្ំរហិតការព្ួយរឬការព្ួយរពទាសរាន
ល្រ្ខែណ្ឌ នឹងបន្តរហូតដល់ចប់រយៈពពល្ំរណត់
ហួសែួប្រករប់អាយុ  18 ឆ្នា ំរបស់អនា្រ។
វធិានការ្ ្ងន់្្ងរជាងដនោះ  ពផសេងពទៀតអាចនឹងកតរូវ
បានអនុវត្តកបសិនពបើ្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់
អនា្រចូលពៅ្រនាងុកបពភទវធិានការទំាងពនាះ។
សូរចងចំាថាពបើសិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្រកតរូវបាន
ព្ួយរឬដ្រ ហូត អ្នក �ថិនអាច ទបើកបរ ្រនាងុរដ្ឋកាលី
ហ្វញ៉ា បានព�ើយ។
សសិ្សយគចសាលាេនិរាងចាល —បុគ្គលអាយុព ី 
13 - 18 ឆ្នា ំ
តុលាការនឹងព្ួយរោ្់រ្រករិតពនយារឬដ្រហូត
សិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្រសករាប់រយៈពពល1 ឆ្នា ំពបើ
អនា្រកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទព្រចសាលារិនរាង
ចាល។
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អនីតិជន  និង ទូរសព្ទថែ 
• ការពកបើកបាស់ទូរសពទានដពីសំណា្់រអនីតិជន

ពៅពពលពបើ្របរ្ឺរជាការបំោនចបាប់។ពបើ
ទូរសពទានដរបស់អនា្រពរាទិ៍សូរ្ំុរពលើ្រវាឬ
ពឆ្លើយតបនឹងសារជាអ្រសេរ។

• ការផ្តនាទា ពទាសពីបទបំោនចបាប់ពនះនឹងរាន
ការពិន័យជាកបា្់រ។

ករណីទលើកខលង៖ អនា្រអាចពកបើទូរសពទានដពដើរ្បីទា្់រ
ទងពៅស្ាប័នពកងឹងការអនុវត្តចបាប់,អនា្រផល់្
ពសវាខថទំាសុែភាព,រនទារីអ្រគាភ័ីយឬអងគាភាព
សពនង្គា ះបនាទា ន់ណារួយ្រនាងុស្ានភាពអាសននា។

ពត័ម៌្ន ស្ដីពី ការ ទចញ អាជាញា  
បណ័្ណ ទបើកបរ ទ្សែងៗទទៀត 

សែើម្បី  ជំនួស ្រណ័្ណស្រើក្ររ ខែល បាត ់/
បតរូវសេលួច  ឬែូចខាត 
កបសិនពបើប័ណ្ណពបើ្របររបស់អនា្របានបាត់,កតរូវ
ព្រលួចឬែូច្តអនា្រកតរូវពៅការយិាល័យ
រូលោ្ឋ នរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពដើរ្បី
បំពពញទករង់ោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្ត
សញ្ញា ណប័ណ្ណ (Driver License or Identifica-

tion Card Application (DL 44)) ពហើយបង់នថ្ល
ពសវាសករាប់ការផ្្ល ស់ប័ណ្ណពបើ្របរពនាះ។អនា្រ
្រប្ីបបង្ហា ញអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណខដលរានរបូថត
ផងខដរ។ពបើក្រសួងយានយន្ត(DMV) រិនអាច
បញ្្្់រអត្តសញ្ញា ណរបស់អនា្របានអនា្រនឹងរិន
កតរូវបានផល់្ប័ណ្ណពបើ្របរបពណ្ាះអាសននាជូន
ពនាះពទ។
ពបើអនា្រជាអនីតិជនរាតាបិតាឬអាណាពយាបាល
របស់អនា្រកតរូវខតចុះហត្ពល្ពលើទករង់ DL 44។
កបសិនពបើរាតាបិតា/អាណាពយាបាលរានសិទ្ធិ
ចិញចា រឹបីបាច់ររួអនា្រទំាងពីរកតរូវចុះហតព្ល្ពលើ
ទករង់ពនះ។
ពពលខដលប័ណ្ណពបើ្របរជំនួសកតរូវបានផល់្ជូន
ប័ណ្ណពបើ្របរចាស់នឹងខលងរានសុពលភាព។
សូរបំផ្្ល ញប័ណ្ណពបើ្របរចាស់ពបើអនា្ររ្រព�ើញ
វាវញិពៅពពលពកកាយ។

ការ ផ្លែ ស់្រ្ដូរ ស ម្ ះ 
ពពលខដលអនា្រផ្្ល ស់ប្រូព ម្ា ះរបស់អនា្រពោយ
សសបចបាប់ពោយសារចំណងអាោហ៍ពិោហ៍
ឬរូលពហតុពផសេងៗអនា្រកតរូវកបា្រដថាបានប្រូ
ព ម្ា ះរបស់អនា្រជារួយនឹងរដ្ឋបាលសន្តសុិែ
សងគារ (Social Security Admin istration (SSA))  

រុនពពលពៅកាន់ក្រសួងយានយន្ត (DMV)។
សូរយ្រប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) របស់អនា្រពៅពពល
ពៅកាន់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពោយផ្ទា ល់
កពរជារួយនឹងលិែិតអាោហ៍ពិោហ៍ឬឯ្រសារ
ពផទាៀងផ្ទា ត់ពផសេងពទៀតអំពី“ព ម្ា ះពពញពិត
កបា្រដ” របស់អនា្រខដលអាចទទួលយ្របាន 
(សូរអានខផនា្រ “ការទទួលបានប័ណ្ណពបើ្របរ” 

ពៅទំព័រទី 3)។អនា្រកតរូវខតបំពពញទករង់ោ្រ្យសំុ
ប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (Driver 

License or Identification Card Application 

(DL 44)) និងបង់នថ្លពសវាោ្់រព័ន្ធនានា។ក្រសួង
យានយន្ត (DMV) នឹងពផទាៀងផ្ទា ត់ព ម្ា ះនថងាខែឆ្នា ំ
្ំរពណើ តនិងពលែសន្តសុិែសងគារ (SSN)  របស់
អនា្រល្រ្ខណៈពអ�ិចកតរូនិ្រជារួយនឹង  SSA។
របូថតថមាីសានា រករារនដនិងហតព្ល្របស់អនា្រនឹងកតរូវ
កបរូលយ្រ។ប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  
(DL/ID)  ខដលរានរបូថតចាស់របស់អនា្រនឹងោមា ន
សុពលភាពនិងកប្រល់ជូនអនា្រវញិ។

ការ្រន្ត  ្រណ័្ណ ស្រើក្ររជា ្ មី 
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពផ្ើលិែិតជូនដំណឹង
រួយអំពីការបន្តជាថមាីពៅអាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រ
កបខហលជាពីរខែរុនពពលប័ណ្ណពបើ្របររបស់
អនា្រផុត្ំរណត់។សូរពធ្វើតារការខណនំាពៅពលើ
លិែិតជូនដំណឹងពីការបន្តជាថមាី។កបសិនពបើអនា្រ
រិនបានទទួលលិែិតជូនដំណឹងពីការបន្តជា
ថមាពីនះសូរចូលពៅ្រនាងុបណ្ាញអីុនធឺណិតឬ
ពៅទូរសពទាពដើរ្បីពធ្វើការណាត់ជួបពដើរ្បបីន្តប័ណ្ណ
ពបើ្របរថមាីរបស់អនា្រ  (សូរអានទំព័រ  ix)។
អនា្រពបើ្របរខដលរាន្ុរណវឌុ្ឍិអាចរានសិទ្ធិ
បន្តប័ណ្ណពបើ្របរជាថមាីរបស់ែ្លនួពោយចូលពៅ
ព្រហទំព័ររបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) តារ
រយៈ www.dmv.ca.gov ឬតារនកបសណីយ៍។
ក្រសួងយានយន្(DMV)អាចនរឹង ពចញប័ណ្ណ
ពបើ្របរ (DL) សករាប់រយៈពពល5ឆ្នា ។ំប័ណ្ណ
ពបើ្របរ (DL) ផុត្ំរណត់ពៅនថងាែួប្ំរពណើ ត
របស់អនា្រ្រនាងុឆ្នា ំខដលរានបង្ហា ញពៅពលើប័ណ្ណ
ពបើ្របរ(DL)  ពលើ្រខលងខតរានការបញ្្្់រពផសេង
ពីពនះ។ការពបើ្របរពោយពកបើប័ណ្ណពបើ្របរ  (DL)

ផុត្ំរណត់្ឺរជាការបំោនចបាប់។
ការកប�ងពបើ្របរអាចនឹងតកររូវឲ្យពធ្វើជាខផនា្រ
រួយននកបតិបត្តកិារ្រនាងុការផ្ល់ប័ណ្ណពបើ្របរ
(DL)។ការកប�ងពបើ្របររិនខរនចំាបាច់
ពោយសារខតបញ្ហា អាយុព�ើយ។
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ពបើក្រសួងយានយន្ត(DMV) រិនអាចបញ្្្់រអត្ត
សញ្ញា ណរបស់អនា្របានអនា្រនឹងរិនកតរូវបានផល់្
ប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)បពណ្ាះអាសននាជូនពនាះពទ។
សករាប់ប័ណ្ណពបើ្របរកបពភទពផសេងពទៀត សូរ
អាន ដសៀវដៅដណនាំអ្កដបើកបរោនយន្ដ្្ើអាជដីវ
កម្រ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Commercial 

Driver Handbook), ដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់រថ
សដណ្ាង នថិងដគហរថ (Recreational Vehicles 

and Trailers Handbook), ឬ ដសៀវដៅដណនាំ
ស្ម្ប់ដោច្កោនយន្តរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California 

Motorcycle Handbook)។

ការ្រន្ត ជា ្ មីតាមថប្រសណីយ ៍ ឬ 
អុីន្ឺណិត 
ពបើអនា្ររិនទាន់បានទទួលការពនយារប័ណ្ណពបើ្របរ
(DL)រយៈពពល 5 ឆ្នា ំចំនួន2  ពលើ្រជាប់ៗោនា អនា្រ  

អាចនរឹង រានសិទ្ធិបន្ជាថមាីបានតារនកបសណីយ៍
ឬអីុនធឺណិតពោយរិនចំាបាច់ពធ្វើពតស្តចំពណះ
ដឹងព�ើយ្រនាងុ្ររណីខដល៖
• ប័ណ្ណពបើ្របរបចចាបុ្បននារបស់អនា្រផុត្ំរណត់រុន

អាយុ70 ឆ្នា ំ។
• អនា្ររិនរានប័ណ្ណពបើ្របរខដលស្តិពកការការ

ព្ួយរពទាសរានល្រ្ខែណ្ឌ  (CVC §14250)។
• អនា្ររិនបានបំោនសនយាជាលាយល្រ្ខណ៍

អ្រសេរ្រនាងុការបង្ហា ញែ្លនួពៅតុលាការឬ្រនាងុ
ការបង់កបា្់រពិន័យ្រនាងុរយៈពពលពីរឆ្នា ំចុង
ពកកាយ។

• អនា្ររិនកតរូវបានព្ួយរពោយសារការពបើ្របរ
ពោយរាន្រករិត្ំរហាប់ជាតិសសវងឹ្រនាងុ
្រ (Blood Alcohol Concentration 

(BAC)  ែុសចបាប់ឬបដិពសធឬរិនពធ្វើពតស្ត
រ្រជាតិ្ីររីឬជាតិអាល់្ុរលជាបឋរ្រនាងុ
រយៈពពលពីរឆ្នា ំចុងពកកាយ។

• អនា្ររិនរានការរាប់ពិនទាុននការបំោនចបាប់
សរបុពលើសពី 1 ពិនទា។ុ

ការពនយារ សុពលភាព ្រណ័្ណ ស្រើក្ររ 
ពបើអនា្រស្តិពៅពករៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (រហូតដល់  

1ឆ្នា ំ) អនា្រអាចពសនាើសំុពនយារពពល  1 ឆ្នា ំពោយឥត
្ិរតនថ្ល  �ុនទពល បណ័្ណទបើកបរ របស ់អ្នក ្ ុត  កំណត។់
សូរពផ្ើសំពណើ សំុរបស់អនា្រពៅកាន់ក្រសួង
យានយន្ត(DMV) តារអាសយោ្ឋ នPO Box 

942890, Sacramento, CA 94290-0001។សូរ
បញចាូលព ម្ា ះ,ពលែប័ណ្ណពបើ្របរ,នថងាខែឆ្នា ំ

្ំរពណើ ត,អាសយោ្ឋ នសានា ្់រពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលី
ហ្វញ៉ា,និងអាសយោ្ឋ នពៅពករៅរដ្ឋរបស់អនា្រ។
អនា្រពបើ្របរខដលរានពពល្ំរណត់រិនរានសិទ្ធិ
ទទួលការពនយារពនះព�ើយ។ 

្រណ័្ណស្រើក្ររ ជាកមមសិទ្ធិ រ្រស់ អនាក 
អនា្រកតរូវយ្រប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) របស់អនា្រតារែ្លនួ
ជានិចចាពៅពពលខដលអនា្រពបើ្របរ។សូរបង្ហា ញ
ប័ណ្ណពនាះពៅរនន្តរី្រសាសន្តសុិែខដលសំុពិនិត្យ
ពរើលប័ណ្ណ។ពបើអនា្រស្តិ្រនាងុពហតុការណ៍ប៉ាះ
ទងគាចិអនា្រកតរូវបង្ហា ញប័ណ្ណពនាះពៅអនា្រពបើ្របរ
ពផសេងខដលោ្់រព័ន្ធ (សូរពរើលខផនា្រ “ោ្់រព័ន្ធ្រនាងុ
ការប៉ាះទងគាចិ ” ពៅទំព័រទី74)។

ការផ្លែ ស់្រ្ដូរ អាសយដាឋា ន 
ពៅពពលខដលអនា្រផ្្ល ស់ប្រូទីលំពៅអនា្រកតរូវខត
ផល់្អាសយោ្ឋ នថមាីរបស់អនា្រដល់ក្រសួងយាន
យន្ត (DMV) ្រនាងុរយៈពពល 10នថងា។រិនរាន
ការ្ិរតនថ្លពសវាពនាះពទសករាប់ការផ្្ល ស់ប្រូ
អាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រ។អនា្រអាចជូនដំណឹង
ដល់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) អំពីការផ្្ល ស់ប្រូ
អាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រសករាប់ប័ណ្ណពបើ្របរ/
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (DL/ID) និងយានជំនិះ
ពលើព្រហទំព័រwww.dmv.ca.gov។អនា្រ្៏រអាច
ទាញយ្រទករង់ផ្្ល ស់បូ្រអាសយោ្ឋ ន  (Change 

of Address (DMV 14)) ពហើយពផ្ើពៅកាន់
អាសយោ្ឋ នពៅ្រនាងុទករង់ពនាះឬពៅទូរសពទា
ពៅក្រសួងយានយន្ត (DMV) តាររយៈពលែ 
1-800-777-0133 ពហើយពសនាើសំុឲ្យព្រពផ្ើទករង់
DMV 14 តារនកបសណីយ៍រ្រឱ្យអនា្រ។ 

ប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណថមាីរិនកតរូវ
បានផល់្ជូនព�ើយពៅពពលខដលអនា្រប្រូ
អាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រ។
អនា្រអាចវាយ្ំុរព្ូយទ័រឬសរពសរអាសយោ្ឋ នថមាី
របស់អនា្រពៅពលើក្រោសតូចរួយចុះហតព្ល្
និងោ្់រកាលបរពិចឆេទពហើយកាន់ក្រោសពនាះ
(្ំុរពកបើសកតុឬខដ្រ្ឹរប ) រ្រជារួយនឹងប័ណ្ណ
ពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណរបស់អនា្រ។
ពបើអនា្រផ្្ល ស់ប្រូអាសយោ្ឋ នពៅការយិាល័យ
រូលោ្ឋ នតំណាងក្រសួងយានយន្ត (DMV) 

នឹងផ្ល់ជូនអនា្រនូវប័ណ្ណផ្្ល ស់បូ្រអាសយោ្ឋ ន  

(Change of Address Card (DL 43)) ពដើរ្បីបំពពញ
ពហើយកាន់វារ្រជារួយនឹងប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្ត
សញ្ញា ណប័ណ្ណរបស់អនា្រ។
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កបការកតរូវចងចា៖ំ ពសវានកបសណីយ៍សហរដ្ឋ
អាពររ្ិរបញូ្នបន្តនូវសារលិែិតពឆ្លើយឆ្លងរួយ
ចំនួនរបស់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ប៉ាខុន្តវាជា
ទំនួលែុសកតរូវរបស់អនា្រ្រនាងុការធានាឲ្យកបា្រដ
ថាក្រសួងយានយន្ត(DMV) រានអាសយោ្ឋ ន
នកបសណីយ៍កតឹរកតរូវរបស់អនា្រ្រនាងុ្ំរណត់កតា។

ចក្ខុ
ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ពិនិត្យអនា្រពបើ្របរ
ទំាងអស់ពដើរ្បីវាស់ច្រ្ខុពោយរានឬោមា នោ្់រ
ខវ ៉ានតារ៉ា្បូ។ពបើអនា្ររិនបានបំពពញតារបទោ្ឋ ន
ច្រ្ខុរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) (20/40) ព្រ
នឹងតកររូវឲ្យអនា្រពៅជួបអនា្រឯ្រពទស្ ងច្រ្ខុ។
តំណាងក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹងផល់្ឲ្យ
អនា្រនូវទករង់របាយការណ៍ពិនិត្យ្ំរពហើញ
(Report of Vision Examination (DL 62)) 

ពដើរ្បីឲ្យអនា្រឯ្រពទសច្រ្ខុបំពពញ។ពបើ្ំរពហើញ
របស់អនា្ររិនធងាន់ធងារជាង្រករិត20/70 ពទពនាះ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចនឹងផ្ល់ជូនអនា្រ
នូវប័ណ្ណពបើ្របរបពណ្ាះអាសននារយៈពពល  30 នថងា
ពដើរ្បីផ្ល់ពពលឲ្យអនា្រពធ្វើការពិនិត្យច្រ្ខុ។
អនា្រពបើ្របរទំាងអស់ខដលោ្់រោ្រ្យសំុប័ណ្ណ
ពបើ្របរកតរូវខតរានភាពចបាស់ននច្រ្ខុពលើសពី  

20/200 (កតឹរកតរូវបំផុត ) ពៅខភនា្រយា៉ាងពហាច
ណាស់រា្ខ ងរុននឹងពចញប័ណ្ណពបើ្របរឲ្យបាន។
ហារអនា្រពកបើខវ ៉ានតាជំនួយខភនា្រ  (bioptic telescope) 

និងខវ ៉ានតាសសពដៀងោនា ពផសេងពទៀតពដើរ្បីបំពពញឲ្យ
ក្រប់តារបទោ្ឋ នភាពចបាស់ននច្រ្ខុ20/200 ្រនាងុ
ខភនា្រខដលល្អជាង។

្រណ័្ណពត័ម៌ាន សវជ្ជសាសស្ដ
សូរទូរសពទាពៅពលែ1-800-777-0133 ពដើរ្បី
ទទួលបានប័ណ្ណព័ត៌រានពវជ្សាសស្(Medical 

Information Card (DL 390)) សករាប់រាយ
កបពភទ្ រ,ការកបតិ្ររមាអាខ�្រហសុេ,ីព ម្ា ះ
ក្ររូពពទ្យ,និងព័ត៌រានពវជស្ាសស្ពផសេងពទៀត
របស់អនា្រ។អនា្រអាចកាន់ប័ណ្ណពនះជាប់តារែ្លនួ
ជារួយនឹងប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  
(DL/ID) របស់អនា្រ។

ការ្ររចិាចា េ អវយវៈ  និង ជាលិកា
អនា្រអាចចុះហត្ពល្ពដើរ្បីបរចិាចា ្រអវយវៈនិង
ជាលិការបស់អនា្រសករាប់ការផសាសំររីាងគាពកកាយ
ពពលខដលអនា្របាត់ជីវតិ។  “YES! Add my 

name to the donor registry"   ពៅពពលខដល
អនា្រោ្់រោ្រ្យសំុឬបន្តប័ណ្ណពបើ្របរជាថមាីឬ
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណរបស់អនា្រសូរ្ូរសកបអប់ 

“Yes, add my name to the donor registry” 

(បាទ/ចាស! បញចាូលព ម្ា ះែ្ុំ្រនាងុបញី្អនា្របរចិាចា ្រ) 

ពៅ្រនាងុទករង់បន្តជាថមាី ពដើរ្បីោ្់រព ម្ា ះរបស់
អនា្រពៅ្រនាងុ ប ្្ជ ដីអ្កបរ ថិចាច គអវយវៈ នថិងជាលថិកាផន
អង្គការ Donate Life California (Donate Life 

California Organ Tissue Donor Registry)។ពបើ
អនា្រកតរូវការព័ត៌រានបខនរ្សូរ្ូរសកបអប់“I 

do not wish to register at this time” (ែំុ្រិនរាន
បំណងចុះព ម្ា ះពៅពពលពនះពទ )" ពហើយពៅ
ទូរសពទាពៅកាន់Donate Life California ខដល
តំណាង Donate Life California   អាចពឆ្លើយ
រាល់សំណួររបស់អនា្រខដលរានោ្់រព័ន្ធនឹងការ
បរចិាចា ្រអវយវៈនិងជាលិកា។អនា្រ្៏រអាចពកបើ
ទករង់បន្តជាថមាីពដើរ្បីបរចិាចា ្រជាថវកិាចូល្រនាងុបញី្
ពោយ្ូរសកបអប់ “$2 voluntary contribution 

to support and promote organ and tissue 

donation” (បរចិាចា ្រកបា្់រ$2 ពោយសមាក័្រចិត្ត
សករាប់ឧបតរ្្ភនិងពលើ្រ្ររពស់ការបរចិាចា ្រ
អវយវៈនិងជាលិកា)។
ពបើអនា្ររានអាយុពលើសពី  13 ឆ្នា ំនិងពកការ 
18 ឆ្នា ំអនា្រអាចចុះព ម្ា ះជារួយ Donate Life 

California បានលុះកតាខតរានការអនុញ្ញា តពី
រាតាបិតាឬអាណាពយាបាលសសបចបាប់ពលើ
ការបរចិាចា ្រពនាះ។
អនា្រអាចផល់្ការឯ្រភាពពលើការបរចិាចា ្រអវយវៈ
និងជាលិកាពៅពលើព្រហទំព័ររបស់អងគាការ
Donate Life California ប៉ាខុន្តប័ណ្ណពបើ្របរឬ
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណថមាីខដលរានចំណុចពណ៌
ផ្ក ឈ្ូរនឹងរិនកតរូវបានពចញជូនព�ើយរហូត
ទាល់ខតអនា្រ្ូរសកបអប់“Yes, add my name 

to the donor registry” (បាទ/ចាស! បញចាូល
ព ម្ា ះែ្ុំ្រនាងុបញី្អនា្របរចិាចា ្រ) ពៅពលើទករង់
ោ្រ្យសំុប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ
ពហើយក្រសួងយានយន្ត(DMV) នឹងដំពណើ រការ
កបតិបត្តកិារថមាីពនាះ(ការប្រូការបន្តជាថមាីការប្រូ
ព ម្ា ះ។ល។) វា្ឺរជាទំនួលែុសកតរូវរបស់អនា្រ
្រនាងុការទា្់រទងអងគាការ Donate Life California 

ពបើអនា្ររានបំណងផ្្ល ស់ប្រូឬពធ្វើបចចាបុ្បននាភាព
ឋានភាពជាអនា្របរចិាចា ្រឬព័ត៌រានរបស់អនា្រ។
សករ់ាបព័ត៌រានបខនរ្អំពីបញី្អនា្របរចិាចា ្រ,
ការបខនរ្ការរតិត្បតិចំពោះការបរចិាចា ្ររបស់
អនា្រនិងដំពណើ រការបរចិាចា ្រសូរចូលពៅកាន់
ព្រហទំព័រ  Donate Life California តាររយៈ
donateLIFEcalifornia.org ឬទូរសពទាពៅពលែ  

1-866-797-2366។



- 15 -

ពត័ម៌ានអំពី អត្ថប្រសយាជន ៍
អតីតយុទ្ធជន 
ពតើអនា្រធា្ល ប់បពករើ្រងទ័ពសហរដ្ឋអាពររ្ិរឬពទ?  

ចំពោះតនរ្លបខនរ្  $5 ក្រសួងយានយន្ត(DMV) 

ផល់្ជូនអនា្រខដលបពករើកបពទសជាតិកប្រប
ពោយពរាទនភាពនូវជពករើសពកបើោ្រ្យសរាគា ល់  
“VETERAN ” (អតីតយុទ្ធជន)  ពៅខផនា្រ្ ងរុែ
ននប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (DL/ID)

របស់ពួ្រព្រពដើរ្បីបង្ហា ញថាពួ្រព្រធា្ល ប់បាន
បពករើស្រងទ័ពសហរដ្ឋអាពររ្ិរ។បខនរ្ពលើពនះ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹងខណនំាអតីត
យុទ្ធជនឲ្យពៅកាន់ក្រសួង្ិរចចាការអតីតយុទ្ធជន
ពដើរ្ីប្ំរណត់ពីសិទ្ធទិទួលបានអតក្បពយាជន៍
នានាពៅពពលបពករើ្រងទ័ពសហរដ្ឋអាពររ្ិរ។

យតើខ្ុអំាចទទួលបានពាក្យសម្្គ ល់ជា
អតតីយុទ្ធជនយដាយវធិណីា?

• សូរអពញ្ើញពៅជួបរនន្តីបពករើពសវា្ររមា
ជូនអតីតយុទ្ធជនព្នធី(County Veteran 

Service Officer (CVSO)) ពដើរ្ីបទទួល បាន
ទ្មង់ដផ្ទៀងោ្ទ ត់ឋានភាពអតដីតយវទ្ធជន (Veteran 

Status Verification Form (VSD-001)) 

ខដលរានចុះហតព្ល្និងរានការបញ្្្់រ
កតឹរកតរូវ។

• សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្សូរពរើលព្រហទំព័រ
ក្រសួងយានយន្ (DMV) www.dmv.ca.gov 

ឬអានែិតប័ណ្ណផសេព្វផសាយព័ត៌រានអំពី 

ដតើអ្កជាអតដីតយវទ្ធជនឬ? (FFDL 43)។
្ររមាវធីិCalVet Connect របស់ក្រសួង្ិរចចាការ
អតីតយុទ្ធជនរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (California 

Department of Veterans Affairs (CalVet)) ចង់ឲ្យ
អនា្រទទួលបានព័ត៌រានោ្់រព័ន្ធនឹងអត្កបពយាជន៍
ពផសេងៗ ដូចជាការង្រលំពៅោ្ឋ នការអប់រំនិង
ពសវាខថទំាសុែភាពខដលអនា្ររានសិទ្ធិទទួលបាន
។សូរ្ូរសកបអប់“If you have served, would 

you like to receive benefits information for 

which you may be eligible?” (ពបើអនា្របានបពករើ
្រងទ័ពសហរដ្ឋអាពររ្ិរពតើអនា្រចង់ទទួលបាន
ព័ត៌រានអំពីអត្កបពយាជន៍ខដលអនា្រអាចនឹង
រានសិទ្ធិទទួលបានឬពទ?) ពៅពលើទករង់ោ្រ្យ
សំុប័ណ្ណពបើ្របរឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  (Driver 

License or Identification Card Application 

(DL 44))។ក្រសួងយានយន្ត (DMV) នឹង
បញូ្នព ម្ា ះនិងពផ្ើអាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រពៅ  

CalVet ពដើរ្បីឲ្យពួ្រព្រពផ្ើជូនអនា្រនូវព័ត៌រានអំពី
អត្កបពយាជន៍ពផសេងៗ ។

ពដើរ្បីខស្វងរ្រការយិាល័យ CalVet ខដលពៅជិត
អនា្រសូរពរើលបញី្រាយនារស្ាប័នរោ្ឋ ភិបាល
រូលោ្ឋ នរបស់អនា្រពៅ្រនាងុពសៀវពៅទូរសពទា
របស់អនា្រឬចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រ  CalVet 

្ឺរwww.calvet.ca.gov ឬព្រហទំព័ររបស់
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ្ឺរwww.dmv.ca.gov។

ចុះស ម្ ះសបាះសឆ្នា ត
អនា្រអាចចុះព ម្ា ះពដើរ្បពីបាះពឆ្នា តឬពធ្វើបចចាបុ្បននា
ភាពបញី្ព ម្ា ះពបាះពឆ្នា តរបស់អនា្រជារួយ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពៅពពលោ្់រោ្រ្យសំុ
ប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  (DL/ID) ចបាប់
ពដើរពៅពពលសំុបន្តប័ណ្ណពបើ្របរ/អត្តសញ្ញា ណ
ប័ណ្ណ  (DL/ID) របស់អនា្រឬពៅពពលសំុប្រូ
អាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រតារលិែិតនកបសណីយ៍ឬ
អីុនពធើណិត។សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្សូរចូល
ពៅកាន់ព្រហទំព័រ DMV ្ឺរ www.dmv.ca.gov។

អនាក ស្រើក្ររ ខែល គ្ម ន ្រណ័្ណ ស្រើក្ររ 
វាជាការបំោនចបាប់  ពបើអនា្រឲ្យយានជំនិះអនា្រពៅ
បុ្រគាលណារានា ្់រែចាីខដលបុ្រគាលពនាះពំុរានប័ណ្ណ
ពបើ្របរឬសិទ្ធិពបើ្របររបស់បុ្រគាលពនាះកតរូវបាន
ព្ួយរ។ពបើបុ្រគាលខដលោមា នប័ណ្ណពបើ្របរកតរូវបាន
រ្រព�ើញថាពបើ្របរយានជំនិះ របស់អ្ក យានជំនិះ
ពនាះនឹងកតរូវបានឃាត់ទុ្ររយៈពពល  30 នថងា
(CVC §14607.6)។
 រិនរានបុ្រគាលណារានា ្់រស្តិ្រនាងុអាយុណារួយ
អាចពបើ្របរពលើផ្លវូហាយពវឬ្រនាងុ្រខន្លងចត
សាធារណៈពលើ្រខលងខតបុ្រគាលពនាះរានប័ណ្ណ
ពបើ្របរឬលិែិតអនុញ្ញា តរានសុពលភាព។
ចបាប់្៏របានខចងថាអនា្ររិនកតរូវជួលឲ្យបពករើការ,
អនុញ្ញា ត,ឬផល់្សិទ្ធិឲ្យបុ្រគាលណារានា ្់រពបើ្រ
យានជំនិះរបស់អនា្រពៅពលើផ្លវូសាធារណៈឬផ្លវូ
ហាយពវពលើ្រខលងខតបុ្រគាលពនាះរានប័ណ្ណ
ពបើ្របរយានជំនិះកបពភទពនាះ។
បុ្រគាលរានា ្់រចំាបាច់កតរូវរានអាយុយា៉ាងតិច  21ឆ្នា ំ
ពដើរ្បីពបើ្របរយានយន្តពធ្វើអាជីវ្ររមាពសទាើរក្រប់
កបពភទសករាប់ការជួលពធ្វើអាជីវ្ររមាអន្ររដ្ឋនិង
ពដើរ្បីដឹ្រជញូ្នសរា្ភ រៈឬកា្រសំណល់ពកោះ
ថានា ្់រនានា។

្រណ័្ណស្រើក្ររ ការទូត 
អនិពវសនជនខដលកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរល្រ្ខណៈ
ការទូតខដលរានសុពលភាពពចញពោយក្រសួង
ការបរពទសសហរដ្ឋអាពររ្ិរ (U.S. Department 

of State) កតរូវបានពលើ្រខលងពីល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវនន
ការផល់្ប័ណ្ណពបើ្របររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
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អត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណ  (ID)
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ផ្ល់អត្តសញ្ញា ណ
ប័ណ្ណ (ID)  ដល់បុ្រគាលខដលរានសិទ្ធិពៅក្រប់
អាយុទំាងអស់។ពដើរ្បទីទួលបានអត្តសញ្ញា ណ
ប័ណ្ណ  (ID)  ចបាប់ពដើរអនា្រកតរូវបង្ហា ញឯ្រសារ
បញ្្្់រនថងាខែឆ្នា ំ្ំរពណើ ត/ការរស់ពៅសសបចបាប់
និងផល់្ពលែសន្តសុិែសងគាររបស់អនា្រ(សូរ
អានខផនា្រ “ការពសនាើសំុប័ណ្ណពបើ្របរ ”  ពៅទំព័រ
ទី3)។អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ(ID)  រានសុពល
ភាពរហូតដល់កបំារួយឆ្នា ំបនាទា ប់ពីកាល
បរពិចឆេទផល់្ជូន។នថ្លពសវាសករាប់ពចញអត្ត
សញ្ញា ណប័ណ្ណ(ID)   អាចនឹងកតរូវកាត់បនយ្
ពបើអនា្របំពពញតារល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវននចំណូល
ជា្់រលា្់ររួយចំនួនសករាប់្ររមាវធីិជំនួយ
សាធារណៈជា្់រលា្់រ។សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្
សូរអានដសៀវដៅផ្សព្ផសាយព័ត៌ម្នអំពដី  លក្ខខណ្ឌ 
ត្មរូវស្ម្ប់អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា
(Requirements for a California Identification 

Card) (FFDL 06))។
សម្គា ល៖់ អងគាការរោ្ឋ ភិបាលឬអងគាការរិនខស្វង
រ្រកបា្់រចំពណញ្ំរណត់ថាពតើបុ្រគាលណារានា ្់រ
បំពពញល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវពដើរ្បីទទួលបានអត្ត
សញ្ញា ណប័ណ្ណខដលរានបញចាុ ះតនរ្លពសវា។
ពបើអនា្ររានអាយុ62 ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះអនា្រអាច
ទទួលបានអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ពលរដ្ឋវយ័ចាស់ 

ទោយ ឥតគថិតចថ្  ខដលរានសុពលភាពរយៈពពល  

10 ឆ្នា ំ។

អត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណឥតេិតថ្លែ 
សបមា្រ ់អនាក មាន  ្រញ្ហា  រាងកាយ   
និង ផលែូវ ចិត្ត  (P&M)
អនា្រពបើ្របរខដលរានបញ្ហា រាងកាយនិងផ្លវូចិត្ត
(P&M) អាចតកររូវឲ្យទទួលការពិនិត្យសុែភាព
ព�ើងវញិពោយក្ររូពពទ្យរង្រាក ល ឬ  កតរូវបាន
ពធ្វើពតស្តព�ើងវញិញឹ្រញប់ពរៀងរាល់កបំាឆ្នា ំរ្ង
ពោយអនា្រពិនិត្យរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) 

ពដើរ្ីបទទួលបានប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ខដលរាន
រយៈពពល្ំរណត់រួយ។
អនា្រពបើ្របរខដលខលងអាចពបើ្របរពោយសុវត្ិ
ភាពពោយសារខតបញ្ហា  P&M អាចរានសិទ្ធិ
ប្រូប័ណ្ណពបើ្របរខដលរានសុពលភាពរបស់ែ្លនួ
ជារួយអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណពោយឥត្ិរតនថ្លពបើ
បំពពញតារពោលការណ៍ខណនំាជា្់រលា្់ររួយ
ចំនួន។សូរចូលពៅកាន់បណ្ាញអីុនធឺណិត
ពៅ www.dmv.ca.gov ឬទូរសពទាពៅកាន់ពលែ
1-800-777-0133 សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ។

ការ្រន្ត អត្តសញ្ញា ណ្រណ័្ណ  (ID) 

ជា្មី តាមថប្រសណីយ ៍ ឬអុីន្ឺណិត 
អតិថិជនខដលរានសិទ្ធិពធ្វើអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ 
(ID)ថមាីរបស់ែ្លនួតារនកបសណីយ៍ឬអីុនធឺណិត
នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងកបខហលជា 60នថងា
រុនពពលអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ(ID)បចចាបុ្បននារបស់
ពួ្រព្រផុត្ំរណត់។អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ(ID) 

ខដលបញចាុ ះនថ្លពសវារិនអាចពធ្វើថមាីតារ
នកបសណីយ៍ឬអីុនធឺណិតព�ើយ។
រានការ្ិរតនថ្លពសវាសករាប់អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ 
(ID)ធរមាតា  (អតិថិជនពកការអាយុ 62 ឆ្នា )ំ។ោមា ន
ការ្ិរតនថ្លពសវាពនាះពទសករាប់អត្តសញ្ញា ណ
ប័ណ្ណពលរដ្ឋវយ័ចាស់ (អតិថិជនរានអាយុ 
62ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះ ) ពបើអនា្រោ្់រោ្រ្យសំុ
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  (ID) ពលរដ្ឋវយ័ចាស់។

សាល្្រសបងៀន ស្រើក្ររ 
ពៅពពលពរៀនពបើ្របរអនា្រ្ួររខស្វងរ្រការបពកងៀន
ខដលរាន្ុរណវឌុ្ឍិពីវទិយាល័យរដ្ឋឬឯ្រជនឬ
សាលាបពកងៀនពបើ្របរជំនាញខដលរានអាជ្ា
ប័ណ្ណរដ្ឋ។
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ផ្ល់អាជ្ាប័ណ្ណដល់
សាលាជំនាញនិងក្ររូបពកងៀនពបើ្របរពៅរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ខដលបំពពញតារបទោ្ឋ ន្ុរណវឌុ្ឍិ
ដ៏តឹងរងឹ។សាលាបពកងៀនកតរូវខតរានធានា
រា៉ាប់រងពលើទំនួលែុសកតរូវ,រានសញ្ញា ប័ណ្ណ,និង
រ្រសាទុ្រនូវ្ំរណត់កតាពពញពលញសករាប់ការ
ចុះពិនិត្យរបស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV)។យាន
ជំនិះទំាងអស់កតរូវស្តិពកការការចុះពិនិត្យកបចំា
ឆ្នា ំ។ក្ររូបពកងៀនពបើ្របរកតរូវកប�ងជាប់វញិ្ញា សារ
សរពសររាល់បីឆ្នា ំរង្និងបង្ហា ញភស្តុាង
បញ្្្់រពីការបន្តសិ្រសាជាកបចំាពលើខផនា្រសុវតិ្
ភាពចរាចរណ៍ផ្លវូពោ្រ។ពបើអនា្រពកបើពសវារបស់
សាលាបពកងៀនពបើ្របរជំនាញសូរពសនាើសំុ
ពិនិត្យពរើលអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណរបស់ក្ររូបពកងៀន
ពបើ្របរ។សូរចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រ  
www.dmv.ca.gov ឬអាន ខថិតប័ណ្ណផ្សព្ផសាយ   

ព័ត៌ម្នស្ដីពដី  ការដ្ជើសដរ ើសស្លាបដ្ងៀនដបើកបរ 
(FFDL 33) សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្។
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កមមវ ិ្ ីសបមា្រ ់អនាកស្រើក្ររ ចាស់ទុំ
្ររមាវធីិសករាប់អនា្រពបើ្របរចាស់ទំុ្ឺរជាវ្រគាសិ្រសា
រយៈពពល  8ពរា៉ាងសករាប់អនា្រពបើ្របរខដលរាន
អាយុ55 ឆ្នា ំនិងពលើសពីពនះ។វ្រគាពនះររួរាន
កបធានបទពផសេងៗខដលជាចំណាប់អាររមាណ៍
ពិពសសរបស់អនា្រពបើ្របរចាស់ទំុពហើយវ្រគាពនះ
អាចរ្របានពីក្ររុរហុ៊នផល់្វ្រគាសិ្រសាខដលកតរូវ
បានអនុញ្ញា តពោយក្រសួងយានយន្ត(DMV)។
សូរចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ។
ក្ររុរហុ៊នធានារា៉ាប់រងរបស់អនា្រអាចផ្ល់ការ
បញចាុ ះតនរ្លសករាប់អនា្រខដលបញចា ប់ថានា ្់រសិ្រសា
និងទទួលបានវញិ្ញា បនបកតបញចា ប់ការសិ្រសា។
វញិ្ញា បនបកតពនះរានសុពលភាពរយៈពពល  
3 ឆ្នា ំនិងអាចបន្តពោយបំពពញវ្រគាសិ្រសារយៈ
ពពល 4 ពរា៉ាង។

ការទទួល ែុសបតរូវ រ្រស់ ស្មើរសជើង
ពថមាើរពជើង (ររួទំាងអនា្ររត់កតឹ្រៗ )  ្ួររយល់ដឹងពី
ល្រ្ខែណ្ឌ ចរាចរណ៍។កតរូវក្រពល្រពរើលអនា្រ
ពបើ្របររុនពពលសនមាតថាអនា្ររានសិទ្ធិឆ្លង
កាត់រុនពពលឆ្លងផ្លវូ។
សូរយល់ដឹងថាយានជំនិះ្ូរនកាត់និងពអ�ិច
កតរូនិ្រ្ឺរពសទាើរខតរិនរានសំព�ងពៅពពល
ដំពណើ រការពោយថារពលអ្រគាសិនីពហើយអនា្រ
អាចនឹងរិនឮសំព�ងយានជំនិះពនាះរ្រដល់
ផ្លវូកបសព្វពនាះពទ។
ផល់្សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពៅឲ្យយានជំនិះពៅពពល
ខដលអនា្រឆ្លងថនាល់ពៅចពនា្ល ះផ្លវូកបសព្វនិង្រនាងុ
តំបន់ខដលោមា ន្ំរនូសឬសញ្ញា សរាគា ល់សករាប់
ពថមាើរពជើង។
កបការ កតរូវ ចងចា៖ំ ការកបសស័យទា្់រទងពោយ
ក្រខសខភនា្រជារួយអនា្រពបើ្របររិនខរនរានន័យ
ថាអនា្រពបើ្របរផល់្សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនឲ្យអនា្រពទ។
្ំុរចា្រពចញពីចិពញចា ើរផ្លវូឬ្រខន្លងរានសុវត្ភិាព
ពផសេងពទៀតភា្ល រៗពហើយពដើរឬរត់ចូល្រន្លងផ្លវូ
យានជំនិះ្រនាងុចរាងា យព្រៀ្រ្ ្ល ងំខដលបងកពកោះ
ថានា ្់រដល់អនា្រ។ពនះ្ឺរជាការពិតពទាះបីជាអនា្រ
ស្តិពលើផ្លវូពថមាើរពជើង្៏រពោយ។ចបាប់បានខចង
ថាអនា្រពបើ្របរកតរូវផល់្សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពៅឲ្យ
ពថមាើរពជើងជានិចចាប៉ាខុន្តពបើអនា្រពបើ្របររិនអាចឈប់
ទាន់ពពលពដើរ្បី្ំុរឲ្យបុ្រអនា្រពនាះចបាប់នឹងរិន
អាចបង្ក រអនា្រពីការបុ្រព�ើយ។

ពជៀសវាងការរ ំ្ ននានា្រនាងុនារជាពថមាើរពជើង។
សូរ្ំុរពកបើទូរសពទានដឬសរា្ភ រៈពអ�ិចកតរូនិ្រពៅ
ពពលពដើរឆ្លង។ពដើរ្បីពជៀសវាងពកោះថានា ្់រដល់
យានជំនិះនិងពថមាើរពជើងពផសេងពទៀតអនា្រ្ួររយល់
ដឹងពីអ្វខីដលពៅជំុវញិែ្លនួអនា្រក្រប់ពពលពវលា។
សូរពោរពពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ជានិចចា។រិនថា
ផ្លវូកបសព្វរានសា្ល ្រសញ្ញា សករាប់ពថមាើរពជើងឬ
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍្៏រពោយអនា្រកតរូវខតពោរព
តារវធិានពថមាើរពជើង(សូរអានទំព័រទី 22 និង 

23)។ពៅចំណុចផ្លវូកបសព្វខដលចរាចរណ៍ 

រិនកតរូវបានក្រប់ក្រងពោយពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍
អនា្រពបើ្របរតកររូវឲ្យផល់្សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពៅឲ្យ
ពថមាើរពជើងខដលពដើរពលើ្ំរនូសឆ្លងផ្លវូរិនថា  ម្ន  ឬ 
រ្ម ន គំនូស ្៏រពោយ។
ពៅពពលខដលសញ្ញា បូ្រពៅពណ៌នបតងឬ 

“WALK” (ពដើរឆ្លង) សូរពរើលពឆ្វងសំ្ាជារុនសិន
រចួក្រពល្រពរើលពឆ្វងរង្ពទៀតពហើយផល់្សិទ្ធិ
ឆ្លងកាត់រុនពៅឲ្យយានជំនិះពៅផ្លវូកបសព្វរុន
ពពលពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍បូ្រពណ៌។
ពបើពភ្លើងសញ្ញា ចាប់ពផ្ើរភ្លបិខភ្លតៗឬប្រូពៅជា 

“DON’T WALK”  (្ំុរពដើរឆ្លង) ឬសញ្ញា ពលើ្រនដ
បនាទា ប់ពីអនា្របានពដើរឆ្លងកាត់ផ្លវូពុះែណ្ឌ ខច្រអនា្រ
អាចបន្តឆ្លងផ្លវូពៅរុែពទៀត។
្ំុរឈប់ឬបង្្អ ្់រការពធ្វើដំពណើ រខដលរិនចំាបាច់
ពៅពពល្ំរពុងឆ្លងផ្លវូ។
ពថមាើរពជើងរិនកតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យឆ្លងសាព នឬផ្លវូ
ហាយពវ ៉ាខដលកតរូវបង់កបា្់រព�ើយពលើ្រខលង
ខតរានចិពញចា ើរផ្លវូឬសញ្ញា បញ្្្់រថាចរាចរណ៍
ពថមាើរពជើងកតរូវបានអនុញ្ញា ត។
 ពបើោមា នចិពញចា ើរផ្លវូពទសូរពដើរខបររុែពៅ
ចរាចរណ៍(សូរពរើលកកាហ្វ្ិរពៅទំព័រទី 

18)។្ំុរពដើរឬរត់កតឹ្រៗពលើផ្លវូនហ្វពីវពៅពពល
រានសញ្ញា បញ្្្់រកបាប់អនា្រថាពថមាើរពជើងរិនកតរូវ
បានអនុញ្ញា ត។្ំុរពដើរឬរត់កតឹ្រៗពៅ្រន្លងផ្លវូ
ពទាចក្រយានពលើ្រខលងខតោមា នចិពញចា ើរផ្លវូ។ 
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ពៅពពលយប់សូរពធ្វើឲ្យអនា្រដនទពរើលព�ើញ
អនា្រកាន់ខតចបាស់ពោយ៖
• ពស្លៀ្រសំពលៀ្របំោ្់រពណ៌ស,រានពន្លឺ

ឬរានចំណំាងពន្លឺ។
• ពកបើពភ្លើងបញ្ចា ងំ។

្រសចចាកវទិយា ្ មី 
រថយន្តរបស់អនា្រអាចនឹងរានបំោ្់រពោយ
បពចចា្រវទិយាថមាីៗ ។រថយន្តរបស់អនា្រ្៏រអាចនឹង
រានបពចចា្រវទិយាខដលអនុញ្ញា តឲ្យអនា្រសនទានា
តារទូរស័ពទានដឬចា្់រតនន្តីតារឧប្ររណ៍
ពអ�ិចកតរូនិចផងខដរ។ជារួយនឹងការព្រើនព�ើង
ននបពចចា្រវទិយាទំាងពនះវាជាការសំ្ន់ខដលកតរូវ
រ្រសាការពផ្្តអាររមាណ៍ពលើផ្លវូថនាល់និងពជៀសវាង
ការខប្រអាររមាណ៍ពពលពបើ្របរ។ទំាងពនះ្ឺរជាវធីិ
្រន្លះឹរួយចំនួនពដើរ្បកីាត់បនយ្ការរ ំ្ នពោយ
បពចចា្រវទិយា៖
• ្ំុរបញចាូលការខណនំាការពបើ្របរែណៈពពល

្ំរពុងពបើ្របរ។ 

• ្ំុរសាពរ ៉ាឧប្ររណ៍តនន្តីឬឧប្ររណ៍
ពអ�ិចកតរូនិចពផសេងពទៀតពពល្ំរពុងពបើ្របរ។

• ចំពោះឧប្ររណ៍កបាប់ទិសពៅពបើ្របរ
សូរពកបើរុែនាទីកបាប់ទិសពៅពបើ្របរខដល
ពកបើសំព�ងពពលណាអាចពធ្វើបាន។

សម្គា ល ់៖ បពចចា្រវទិយាដូចជាកាពររា៉ា ពរើលពកកាយ
និងការចូលចតពោយែ្លនួឯង�ថិនអាចពកបើពៅ
ពពលកប�ងពបើ្របរបានពទ។ពោលបំណងនន
ការកប�ងពបើ្របរ្ឺរពដើរ្បីបញ្្្់រពីសរតភ្ាព
របស់អនា្រ្រនាងុការពបើ្របរ។

ការការពារ អ្នកទបើកបរ 
នថិងអ្នកដំទណើ រ 

ខែ្ស បកវាត ់ការពារ
ខែសេក្រវាត់ការោរទំាងខែសេក្រវាត់ពៅ្ល និងសាមា នឹង
ជួយបពងកើនឱកាសរស់រានរានជីវតិរបស់អនា្រពី
ការបុ្រទងគាចិភា្រពកចើន។ខែសេក្រវាត់ការោរកតរូវ
រានដំពណើ រការល្អ។អនា្ររិនអាចដំពណើ រការ
យានជំនិះរបស់អនា្រពលើផ្លវូសាធារណៈនិង
ទីតំាងឯ្រជនដូចជា្រខន្លងចតសាធារណៈ
ជាពដើរលុះកតាខតអនា្រនិងអនា្រដំពណើ រទំាងអស់
រានអាយុ  8 ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះឬ្ុររារខដលរាន
្ររពស់  4ហ្វតី  9អិុញឬែពស់ជាងពនះោ្់រខែសេ
ក្រវាត់ការោរក្រប់ោនា ។្ុររារខដលរានអាយុ
ពកការ  8 ឆ្នា ំឬតិចជាងពនះឬ្ុររាររាន្ររពស់
ពកការ  4ហ្វតី  9អិុញកតរូវោ្់រឲ្យអងគាយុ្រនាុងពរៅអី
សុវត្ភិាពសករាប់អនា្រដំពណើ រជា្ុររារខដលកតរូវ
បានអនុរ័តពោយសហព័ន្ធ។
អនា្រនិងអនា្រដំពណើ រទំាងអស់កតរូវោ្់រខែសេក្រវាត់
ការោរពបើរិនដូពចានា ះពទអ្នកនិងអនា្រដំពណើ រអាច
នឹងកតរូវបានពកាះពៅព�ើងតុលាការ។ពបើអនា្រ
ដំពណើ ររានអាយុពកការ  16 ឆ្នា ំអនា្រនឹងកតរូវបាន
ពកាះពៅព�ើងតុលាការ្រនាងុ្ររណីខដលអនា្រ
ដំពណើ រពនាះរិនោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរ។
កតរូវោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរជានិចចា (ររួទំាងខែសេ
ក្រវាត់សាមា  ) ពទាះបីជាយានជំនិះរានបំោ្់រពោង
សុវត្ភិាពពហើយ្រ្ី។អនា្រអាចឲ្យព្រដំព�ើងខែសេ
ក្រវាត់សាមា ឬខែសេក្រវាត់ការោរពៅ្រនាងុយានជំនិះ
ចាស់ៗ។ពទាះជាអនា្រោ្់រខតខែសេក្រវាត់ពៅ្ល ពៅ
ពពលពបើ្របរ្៏រពោយឱកាសននការរស់រានរាន
ជីវតិរបស់អនា្រពីការប៉ាះទងគាចិ្ឺរែពស់ជាងអនា្រ
ខដលរិនបានោ្់រខែសេក្រវាត់ពៅ្ល ដល់ពៅពីរដង
ឯពណាះ។ពបើអនា្រោ្់រខែសេក្រវាត់ពៅ្ល និងខែសេ
ក្រវាត់សាមា ឱកាសរបស់អនា្រ្ឺររានពី  3  ពៅ  4ដង
ែពស់ជាងអនា្រខដលរិនោ្់រ។ពបើយានជំនិះរបស់
អនា្ររានបំោ្់រខែសេក្រវាត់ពៅ្ល និងសាមា ោច់ពោយ
ខ�្រអនា្រកតរូវបានតកររូវឲ្យពកបើទំាងខែសេក្រវាត់ពៅ្ល 
និងខែសេក្រវាត់សាមា ។
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សស្តីរាននផទាពោះ្ួររោ្់រខែសេក្រវាត់ពៅ្ល ពៅ្ ង
ពកការផុតននពោះពហើយខែសេសាមា កតរូវោ្់រចពនា្ល ះ
សុដន់និងដល់ចំពហៀងនផទាពបា៉ាងននពោះ។
កបការ កតរូវ កបរុង កបយ័ត្ន ៖ ការោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរ
កាត់បនយ្ហានិភ័យននការ្ ទា តពចញពីយាន
ជំនិះពៅពពលរានការប៉ាះទងគាចិព្រើតព�ើង។ពបើ
អនា្ររិនដំព�ើងនិងោ្់រខែសេក្រវាត់សាមា ជារួយ
ខែសេក្រវាត់ការោរ   (ពលើពៅ្ល  ) ពទពនាះការរងរបួស
ធងាន់ធងារឬដល់អាយុជីវតិអាចនឹងព្រើតព�ើង្រនាងុ
្ររណីរានការប៉ាះទងគាចិរួយចំនួន។ការោ្់រ
ខែសេក្រវាត់ពៅ្ល ខតរួយរុែអាចបពងកើនឱកាសនន
ការរងរបួសឆ្អងឹ្រងនិងរបួសសររីាងគា្រនាងុពោះ
ជាពិពសសសករាប់ព្រមាងៗ ។ខែសេក្រវាត់សាមា អាច
រានសករាប់យានជំនិះរបស់អនា្រពបើពួ្រវារិន
ទាន់បានដំព�ើងពៅព�ើយ។

ការយលខ់ុសចយំពាះដខ្សបកវាត់ការពារ
ការពធ្វើពតស្តប៉ាះទងគាចិជាពកចើនបានបញ្្្់រឲ្យ
ព�ើញថាខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពអាចកាត់បនយ្
ការរងរបួសនិងការបាត់បង់ជីវតិ។ពតើអនា្រធា្ល ប់
ដឹងឮពីជំពនឿរិនកតឹរកតរូវទំាងពនះខដរឬពទ?

“ខែសេក្រវាត់ការោរអាចពធ្វើឲ្យអនា្រជាប់្រនាងុយាន
ជំនិះ។” ការពិតការពោះខែសេក្រវាត់ការោរកតរូវ
ការចំណាយពពលខតប៉ានុាមា នវនិាទីប៉ាពុណា្ណ ះ។
ជំពនឿរិនកតឹរកតរូវពនះខតងខតរានពលើ្រព�ើង
ចំពោះយានជំនិះខដលរានពភ្លើងឆ្បពឆះឬលិច
្រនាងុទឹ្រពករៅ។ខែសេក្រវាត់ការោរអាចជួយអនា្រ
រិនឲ្យ “សន្លប់ពោយការបុ្រទងកចិ”។ការពៅ
ដឹងែ្លនូនិងរានសាមា រតីនឹងបពងកើនឱកាសរស់រាន
រានជីវតិរបស់អនា្រ្រនាងុស្ានភាពខបបពនាះ។
“ខែសេក្រវាត់ការោរល្អសករាប់ការពធ្វើដំពណើ រ
ចរាងា យឆ្ងា យប៉ាខុន្តែ្ុំរិនកតរូវការោ្់រវាពនាះពទ
ពបើែ្ុំពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុក្ររុងឬទីកបជំុជន។” ្ររណី
បាត់បង់ជីវតិពោយសារពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍
ជាងោ្់រ្រណ្ាលព្រើតព�ើង្រនាងុរយៈចរាងា យ  

25រា៉ាយពីព្រហោ្ឋ ន។សូរ្ំុរយ្រជីវតិរបស់អនា្រ
និងអនា្រដំពណើ រជារួយអនា្រពៅកបថុយឲ្យពសាះ។
សូរោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរក្រប់ពពលរិនថាពធ្វើ
ដំពណើ រ្រនាងុចរាងា យជិតឬឆ្ងា យ។

“រនុសសេរួយចំនួន្ ទា តពចញពីរថយន្តពៅពពល
រានការប៉ាះទងគាចិពហើយពដើរពចញពោយសឹងខត
ោមា នរបួសអ្វីបន្តចិ។” ឱកាសននការរស់រានពីការ
ប៉ាះទងគាចិ្ឺរែពស់ជាង 5ដងពបើពៅពពលប៉ាះទងគាចិ
អនា្ររិន្ ទា តពចញពីយានជំនិះពទពនាះ។ខែសេ
ក្រវាត់ការោរអាចជួយអនា្ររិនឲ្យ្ ទា តពៅពលើ
្រន្លងផ្លវូរបស់យានជំនិះរួយពទៀត។
“ែ្ុំកោន់ខតពៅហាងប៉ាពុណា្ណ ះ។ប្អនូកបរុសឬប្អនូ
សសីរបស់ែំុ្រិនចំាបាច់ោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរ
ពនាះពទ។” ការប៉ាះទងគាចិរវាងរថយន្ត្ឺរជារូល
ពហតុបង្ក របានទីរួយខដលបងកឲ្យ្ុររារបាត់បង់
ជីវតិ។ចបាប់តកររូវឲ្យ្ុររារពកការអាយុកបំាបីឆ្នា ំ
ខដលរាន្ររពស់4ហ្វតី  9អិុញឬែពស់ជាងពនះ
ោ្់រខែសេក្រវាត់ការោរឲ្យបានកតឹរកតរូវឬកតរូវខត
ោ្់រឲ្យអងគាយុ្រនាងុពរៅអីសករាប់្ុររារខដលរាន
ខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពចងខផ្អ្រពរៅអីពនះឱ្យជាប់
ខដលអនុរ័តពោយសហព័ន្ធពបើរានអាយុពកការ
8ឆ្នា ំឬរាន្ររពស់ពកការ4ហ្វតី  9អិុញ។
កកាហ្វ្ិរ្ ងពកការបង្ហា ញពីអ្វីខដលនឹងអាច
ព្រើតព�ើង្ររណីរានការប៉ាះទងគាចិ។ពបើអនា្ររង
ការប៉ាះទងគាចិពី្ងពនាះ្ររា្ល ងំបុ្រអាចនឹងរញុ
កចានែ្លនួអនា្រពៅរ្រពៅពលើពរៅអី។ខែសេក្រវាត់
ការោរនិងខែសេក្រវាត់សាមា ជួយឲ្យអនា្រស្តិ្រនាងុ
ទីតំាងរួយដ៏កបពសើរ្រនាងុការក្រប់ក្រងយានជំនិះ
និងអាចកាត់បនយ្របួសធងាន់ធងារ។
ពៅពពលអនា្ររងការបុ្រទងគាចិយានជំនិះរបស់អនា្រ
ឈប់ប៉ាខុន្តែ្លនួកបាណរបស់អនា្របន្តរានចលនា
ពៅរុែ្រនាងុពល្បឿនខដលអនា្រ្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ
រហូតទាល់ខតអនា្របុ្រនឹងតាប្លូ (dashboard)   ឬ
្រញចា ្់ររុែរថយន្។្រនាងុពល្បឿន  30 រា៉ាយ្រនាងុ
រួយពរា៉ាង (mph)  ចលនាពនះ្ឺរពសមាើនឹងការធា្ល ្់រពី
ដំបូលអោរ្ររពស់បីជាន់រ្រដី។
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សរៅអីសបមា្រ ់កុមារ ខែលមាន ខែ្ស 
បកវាត ់សុវត្ថិភាព និង សរៅអី សុវត្ថិភាព
្ូរនរបស់អនា្រកតរូវខតោ្់រឲ្យអងគាយុ្រនាងុពរៅអី
សករាប់្ុររារខដលរានខែសេក្រវាត់សុវតិ្ភាពចង
ខផ្អ្រពរៅអីពនះឱ្យជាប់ខដលកតរូវបានអនុរ័តពោយ
សហព័ន្ធឬោ្់រខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពអាសស័យ
តារ្ររពស់និងអាយុរបស់ព្រមាង។
• ្ុររារខដលរានអាយុពកការ8ឆ្នា ំកតរូវោ្់រឲ្យ

អងគាយុ្រនាងុពរៅអីសករាប់្ុររារខដលរានខែសេ
ក្រវាត់សុវតិ្ភាពខដលកតរូវបានអនុរ័តពោយ
សហព័ន្ធ។

• ្ុររារខដលរានអាយុពកការ8ឆ្នា ំអាច នរឹងោ្់រ
ឱ្យអងគាយុពៅពរៅអី្ ងរុែរបស់យានជំនិះ
ពោយោ្់រឲ្យអងគាយុ្រនាងុពរៅអីសករាប់្ុររារ
ខដលរានខែសេក្រវាត់សុវត្ិភាពខដលកតរូវបាន
អនុរ័តពោយសហព័ន្ធ្រនាងុ្ររណីដូច្ង
ពកការ៖
– រិនរានពរៅអី្ងពកកាយ។
– ពរៅអី្ងពកកាយជាពរៅអីអងគាយុខបររុែ

ពៅចំពហៀង។
– ពរៅអី្ងពកកាយជាពរៅអីអងគាយុខបរ

រុែពៅពកកាយ។

– ពរៅអីសករាប់្ុររារខដលរានខែសេក្រវាត់
សុវត្ភិាពរិនអាចដំព�ើងឲ្យបានកតឹរកតរូវ
ពៅពរៅអី្ ងពកកាយ។

– ពរៅអី្ ងពកកាយទំាងអស់កតរូវបានអងគាយុ
ពោយ្ុររារខដលរានអាយុពកការ7ឆ្នា ំ។

– រូលពហតុខផនា្រពវជស្ាសស្តតកររូវឲ្យ្ុររារ
រិនកតរូវអងគាយុពៅពរៅអី្ ងពកកាយ។

• ្ុររារ�ថិនអាចអងគាយុពរៅអី្ ងរុែននរថយន្ត
ខដលរានបំោ្់រពោងែ្យល់ពនាះពទពបើ្ុររារ
ពនាះ៖
– ្ំរពុងអងគាយុ្រនាងុពរៅអីសករាប់្ុររារខដល

រានខែសេក្រវាត់សុវតិ្ភាពខបររុែពៅ
ពកកាយ។

– រានអាយុពកការ   1 ឆ្នា ំ។
– រានទរងាន់តិចជាង  20 ពផ្ន (lbs)។

• ្ុររារខដលរានអាយុ 8 ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះឬ
្ុររារខដលរាន្ររពស់យា៉ាងពហាច 4ហ្វតី
9អិុញអាចនឹងពកបើខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពពោយ
ោ្់រឲ្យបានកតឹរកតរូវពៅតារសង់្ោររបស់
សហព័ន្ធ។

សម្គា ល៖់ ការដំព�ើងពរៅអីសករាប់្ុររារខដលរាន
ខែសេក្រវាត់សុវត្ភិាពអាចកតរូវបានកតរួតពិនិត្យ
ពោយទា្់រទងពៅទីភានា ្់រង្រពកងឹងការអនុវត្តចបាប់
្រនាងុរូលោ្ឋ ននិងរនទារីអ្រគាភ័ីយ។ពៅពពលខដល
្ូរនរបស់អនា្រធំព�ើងសូរសួរទីភានា ្់រង្រទំាងពនះ
ពដើរ្បីបញ្្្់រថាពរៅអីរថយន្តរបស់អនា្ររានទំហំ
កតឹរកតរូវសករាប់្ូរនអនា្រខដរឬពទ។

ការជិះយាន យន្ត  សដាយសុវត្ថិភាព 
ជាមួយ នរឹង សពាង សុវត្ថិភាព
ពោងសុវត្ភិាព្ឺរជាកបព័ន្ធសុវត្ភិាពខដល
ជួយឲ្យអនា្រកាន់ខតរានសុវត្ភិាពខថរពទៀត
ជាងការពកបើខែសេក្រវាត់ការោរខតរួយរុែ។
រនុសសេភា្រពកចើនអាចចាត់វធិានការពដើរ្បីលុប
បំបាត់ឬកាត់បន្យហានិភ័យននពោងសុវតិ្
ភាពពោយរិនចំាបាច់បិទពោងសុវតិ្ភាព។
ហានិភ័យធំបំផុត្ឺរការស្តិពៅជិតនឹងពោង
សុវត្ភិាពពព្រ។ពោងសុវត្ភិាពរួយកតរូវការ
្ររា្ល ត  10អិុញពដើរ្បីបំពបា៉ាង។សូរអងគាយុពៅ
្ររា្ល ត  10អិុញ  (វាស់ពីចំណុច្រណ្ាលនននដ
ចងកតូដល់ឆ្អងឹកទរូងរបស់អនា្រ ) ពី្រករបពោង
សុវត្ភិាពពបើអនា្រអាចពធ្វើបាន្រនាងុពពលរ្រសាការ
ក្រប់ក្រងយានជំនិះពពញពលញ។ពបើអនា្ររិនអាច

រថយន្ត អនា្រពបើ្របរ

កម្្ងំប៉ាះទងគាថិច - ពបើសញ្ញា កពរួញក្រហរ្ឺរជារថយន្តរួយពទៀតបុ្រ
រថយន្តរបស់អនា្រចំខផនា្រចំពហៀង្ងអនា្រពបើ្របរ៖

1 អនា្រ្ឺរជាអនា្រទីរួយខដលកតរូវពបា្រែទាប់នឹងទា្វ រចំពហៀង្ង
អនា្រពបើ្របរ។

2 បនាទា ប់រ្រអនា្រនឹងកតរូវ“ ទ្ា តកតលប់រ្រវញិ”ពហើយពបា្រែទាប់ពៅ
្ងទា្វ រចំពហៀង្ងអនា្រររួដំពណើ រ។
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អងគាុយកប្របពោយសុវត្ភិាព្រនាងុ្ររា្ល ត  10អិុញ
ពីពោងែ្យល់ពទពនាះសូរទា្់រទងពៅកាន់អនា្រ
ខច្រចាយឬអនា្រផលិតយានជំនិះពដើរ្បីពសនាើសំុ
ពយាបល់ពីវធីិសាសស្តបខន្រ្រនាងុការរ្ិំរលពចញពី
ពោងសុវតិ្ភាពរបស់អនា្រ។
អនា្រដំពណើ រ្៏រ្ួររអងគាយុ្រនាងុ្ររា្ល តយា៉ាងតិច10អិុញ
ពីពោងសុវតិ្ភាពពៅ្ងអនា្រដំពណើ រផងខដរ។

យពាងសុវតថែភិាពការពារការបុកពីចយំហៀង
ពោងសុវត្ភិាពការោរការបុ្រពីចំពហៀងអាច
ផ្ល់អតក្បពយាជន៍សុវតិ្ភាពបខន្រដល់រនុសសេ
ពពញវយ័ពៅពពលរានការបុ្រទងគាចិពីចំពហៀង។
ប៉ាខុន្ត្ុររារខដលកតរូវោ្់រឲ្យអងគាយុពៅជាប់ពោង
សុវត្ភិាពចំពហៀងអាចកបឈរនឹងរបួសធងាន់ធងារ
ឬបាត់បង់ជីវតិ។ពោយសារខតពោងសុវត្ភិាព
ចំពហៀងរានការរចនាព�ើងនិងដំពណើ រការ
ែុសៗោនា អនា្រ្ួររពិចារណាពីអត្កបពយាជន៍និង
ហានិភ័យោ្់រព័ន្ធនឹងការពកបើពោងសុវត្ភិាព
ចំពហៀងពបើអនា្រពបើ្របរដឹ្រព្រមាងៗ។្ុររារខដល
ឱនពៅរ្រពោងសុវត្ភិាពចំពហៀងពៅពពលខដល
វាបំពបា៉ាងពនាះកបឈរនឹងរបួសធងាន់ធងារ។្ុររារ
ខដលពធ្វើដំពណើ រពោយអងគាយុ្រនាងុដរៅអដីស្ម្ប់
កវម្រដ�លម្នដខ្ស្កវាត់សវវត្ថិភាពដ�ល្តរូវោន
�ំដឡើង្តឹម្តរូវសរសសបពៅតារអាយុនិងទរងាន់
របស់ពួ្រព្ររិនកបឈរនឹងរបួសធងាន់ធងារព�ើយ។
ជាធរមាតា្ុររារទំាងពនះរិនស្តិពៅចំទីតំាង
ខដលពោងសុវត្ភិាពបំពបា៉ាងពនាះពទ។

ការទុកកុមារសចាលកនាុង យានយន្ត
ការទុ្រ្ុររារពចាលពោយោមា នអនា្រពៅជារួយ
�ថិនខ�នជាការល្អពនាះពទ។
វាជាអំពពើពលមាើសចបាប់្រនាងុការទុ្រ្ុររារអាយុ6ឆ្នា ំ
ឬអាយុពកការពនះពចាលពៅ្រនាងុយានយន្ត។
តុលាការអាចនឹងផ្្រពិន័យអនា្របំោនចបាប់
និងតកររូវឲ្យបុ្រគាលពនាះចូលររួ្ររមាវធីិអប់រំ
សហ្ររន៍។ការផ្តនាទា ពទាសរបស់ក្រសួងយាន
យន្ត (DMV) និងតុលាការសករាប់ការទុ្រ្ុររារ
ពចាលពៅ្រនាងុយានយន្កាន់ខតរាន្រករិតធងាន់
ធងារខថរពទៀតពបើ្ុររាររងរបួស,កតរូវការពសវា
សពនង្គា ះបនាទា ន់ឬសា្ល ប់បាត់បង់ជីវតិ។

សម្គា ល៖់ ្ុររារអាចទុ្រពៅជារួយរនុសសេខដល
រានអាយុ12 ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះឲ្យជួយពរើល។

ការស្រើក្ររ ខែល មាន ការរខំាន 
អ្វីៗ ខដលរារាងំរិនឲ្យអនា្រពបើ្របរយានជំនិះរបស់
អនា្រពោយសុវត្ភិាព្ឺរជាការរ ំ្ ន។្ងពកការ
ពនះ្ឺរការរ ំ្ ន 3 កបពភទដល់អនា្រពបើ្របរ៖
•  ខភនា្ររិនពផ្្តពលើផ្លវូថនាល់
• អាររមាណ៍រិនពផ្្តពលើផ្លវូថនាល់
• នដរិនោ្់រពៅពលើចងកតូ។
ការប៉ាះទងគាចិកបរាណជា80% និងការពហៀបនឹង
ប៉ាះទងគាចិ 65% ្ឺរោ្់រព័ន្ធនឹងទករង់រួយចំនួន
ននការរ ំ្ នដល់អនា្រពបើ្របរ។ពយាងតារ
“ការសិ្រសាការពបើ្របរតារធរមាជាតិននរថយន្ត
ចំនួន  100” (2006) ខដលពចញផសាយពោយ
រដ្ឋបាលជាតិសុវត្ភិាពចរាចរណ៍ផ្លវូហាយពវ ៉ា  
(National Highway Traffic Safety Administra-

tion (NHTSA)) និងវទិយាស្ានការដឹ្រជញូ្ន
តារបពចចា្រវទិយាននរដ្ឋពវ ើជីពនៀ (Virginia Tech 

Transportation Institute (VTTI)) បានសននាោិ្ឋ ន
ថាអនា្រពបើ្របរបានសំ�ឹងពចញពីផ្លវូថនាល់យា៉ាង
ពយាចណាស់រង្ពៅរាល់ការសំ�ឹងតារបង្អចួ 
3វនិាទីរុនពពលរានការប៉ាះទងគាចិ។
ស្ររមាភាពរួយចំនួនខដលបងកការរ ំ្ នដល់
ការពបើ្របរនិងនំាឲ្យរានការប៉ាះទងគាចិរថយន្ត
រានដូចជា៖
• ការពកបើឧប្ររណ៍កាន់ពៅនឹងនដ (ឧទា.

ទូរស័ពទានដឧប្ររណ៍ចា្់រតនន្តី )
• ការព្ងយ្រវត្អុ្វរួីយខដលពៅ្ ង្រនាងុ

យានជំនិះ
• ការសំ�ឹងពរើលវត្ុឬកពឹត្តកិារណ៍អ្វរួីយពៅ

្ងពករៅយានជំនិះ
• ការអាន
• ការទទួលទានអាហារ
• ការពកបើពក្រឿងសរា្អ ង(ខតងែ្លនួ )។
ពៅពពលអនា្រ្ំរពុងពបើ្របរល្រ្ខែណ្ឌ ននផ្លវូ
ខដលអនា្រ្ំរពុងពបើ្របរពីពលើនិងឥរយិាបថរបស់
អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតអាចផ្្ល ស់ប្រូភា្ល រៗពោយ
ទុ្រពពលឲ្យអនា្រតិចតួចឬោមា នពពលសករាប់
កបតិ្ររមាតប។
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ពបើ្របរពោយសុវត្ភិាព។ចូរចងចំាថាអនា្រកតរូវ
ពផ្្តអាររមាណ៍ពលើការពបើ្របរខភនា្រសំ�ឹងពរើល
ផ្លវូថនាល់ពហើយនដកាន់ចងកតូជាប់ជានិចចា។
ព័ត៌រានបខនរ្ទា្់រទងនឹងការប៉ាះទងគាចិនិង
ការរ ំ្ នអាចរ្រអានបានពៅ្រនាងុខថិតប័ណ្ណផ្សព្
ផសាយព័ត៌ម្នអំពដីការរខំ្ន់�ល់អ្កដបើកបរ (Driver 

Distraction  (FFDL 28))។

ហានិេយ័ថន អាកាសធាត ុសរៅ្ដ  
ដូចរានបញ្្្់រពៅ្រនាុងខផនា្រ “ការទុ្រ្ុររារពចាល
្រនាងុយានយន្ត” ្ងពលើវាជាអំពពើពលមាើសចបាប់
ខដលទុ្រអនីតិជនពចាលពៅ្រនាងុយានជំនិះ (CVC 

§15620)។ពលើសពីពនះនិងរានសារៈសំ្ន់
ដូចោនា ផងខដរពនាះវា្ឺរជាពកោះថានា ្់រឬបងកឲ្យ
បាត់បង់ជីវតិ្រនាងុការទុ្រ្ុររារនិង/ឬសត្វពចាល
្រនាងុយានជំនិះខដលពរ្ៅ។បនាទា ប់ពីទុ្រពកការ
្រពរ្ៅនថងាពទាះបីជាចំហរបង្អចួបន្តចិ្៏រពោយ
សីតុណហា ភាពអាចព្រើនព�ើងយា៉ាងឆ្ប់រហ័សពៅ
្រនាងុយានជំនិះខដលចតពចាល។សីតុណហា ភាពពៅ
្រនាងុយានជំនិះអាចព�ើងដល់្រករិតកបខហល   

40-50 អងសារែពស់ជាងសីតុណហា ភាព្ ងពករៅ។
ការពែសាះជាតិទឹ្រ្រនាងុែ្លនួសន្លប់ពោយកតរូវ្រពរ្ៅ
្្ល ងំនិងការបាត់បង់ជីវតិអាចបណ្ាលរ្រពី

ការកតរូវ្រពរ្ៅហួស្រករិត។្កម្ពហទ្ណ្ឌ រ�្ឋ
កាលដីហ្ញ៉ា (California Penal Code) §597.7 

ហាររិនឲ្យទុ្រឬបង្្ខ ងំសត្វពៅ្រនាងុយានយន្ត
ខដលចតពចាលព�ើយពកការល្រ្ខែណ្ឌ ខដល
បងកពកោះថានា ្់រដល់សុែភាពឬសុែុរាលភាព
របស់សត្វពនាះពោយសារខត្រពរ្ៅ។ចូរចងចំា
ថាពបើសីតុណហា ភាពពរ្ៅពព្រសករាប់អនា្រពនាះ
វា្៏រពរ្ៅពព្រខដរសករាប់្ូរននិងសត្វចិញចា រឹ។

ការកតរួតពថិនថិត្យ ចរាចរណ៍ 
សេលែើង សញ្ញា ចរាចរណ៍ 
ពណ៌កកហ� ដថិត –ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍
ពណ៌ក្រហររានន័យថា “STOP” 

(ឈប់)។អនា្រអាចបត់សំ្ាពៅពពល
រានពភ្លើងក្រហរបនាទា ប់ពីអនា្រឈប់។ផល់្សិទ្ធិ
អាទិភាពពៅឲ្យពថមាើរពជើងអនា្រជិះ្រង់និងយាន
ជំនិះខដលពៅព្រៀ្រង្យនឹងបងកពកោះថានា ្់រ។

សូរបត់សំ្ាខតពពលរានសុវត្ភិាពប៉ាពុណា្ណ ះ។សូរ្ំុរ
បត់ពបើរានោ្់រសញ្ញា    “NO TURN ON RED” 

(ហារបត់ពពលពភ្លើងពណ៌ក្រហរ )។
កពរួញពណ៌កកហ� –កពរួញពណ៌ក្រហរ
រានន័យថា “STOP” (ឈប់)។សូរ
ឈប់កទឹងរហូតដល់ពភ្លើងសញ្ញា បូ្រ
ពៅពណ៌នបតងឬកពរួញពណ៌នបតង។សូរ្ំុរបត់
បនញ្ចា សកពរួញពណ៌ក្រហរ។
ពណ៌កកហ�េ្ថិបខេ្តៗ–ពភ្លើងសញ្ញា 
ពណ៌ក្រហរភ្លបិខភ្លតរានន័យថា 

“STOP” (ឈប់)។បនាទា ប់ពីឈប់
អនា្រអាចពបើ្របរពៅរុែពៅពពលរានសុវត្ភិាព។
សូរពិនិត្យវធិានអំពីសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុន។
ពណ៌ទលឿង ដថិត–ពភ្លើងសញ្ញា ពណ៌ពលឿង
រានន័យថា “CAUTION” (កបរុង
កបយ័តនា)។ពភ្លើងសញ្ញា ពណ៌ក្រហរ្ឺរ
ជិតនឹងពលចព�ើង។ពពលខដលអនា្រព�ើញពភ្លើង
ពណ៌ពលឿងសូរឈប់ពបើអនា្រអាចពធ្វើបានពោយ
សុវត្ភិាព។ពបើអនា្ររិនអាចឈប់ពោយសុវត្ិ
ភាពពទសូរឆ្លងផ្លវូកបសព្វពោយកបរុងកបយ័តនា។
កពរួញពណ៌ទលឿង –កពរួញពណ៌ពលឿង
រានន័យថារយៈពពលបត់ “ខដល
រានការការោរ ” ្ឺរផុតពហើយ។
ពកតៀរែ្លនួពោរពតារពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍បនាទា ប់
ខដលអាចជាពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ពណ៌នបតង
ឬក្រហរឬកពរួញពណ៌ក្រហរ។
ពណ៌ទលឿង េ្ថិបខេ្តៗ–ពភ្លើងសញ្ញា 
ពណ៌ពលឿងភ្លបិខភ្លតកបាប់ឲ្យអនា្រ 

“PROCEED WITH CAUTION” 

(ពបើ្របរពៅរុែពោយកបរុងកបយ័តនា)។បន្យ
ពល្បឿននិងកបរុងកបយ័តនារុនពពលពបើ្រចូល
ផ្លវូកបសព្វ។ផល់្សិទ្ធិដល់ពថមាើរពជើងអនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានឬរថយន្តពៅផ្លវូកបសព្វ។អនា្ររិន
ចំាបាច់ឈប់ពពលរានពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍
ពណ៌ពលឿងភ្លបិខភ្លតពនាះពទ។
កពរួញ ពណ៌ទលឿងេ្ថិបខេ្តៗ –ពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍ពនះរានន័យការបត់កតរូវ
បានអនុញ្ញា ត(រិនរានការការោរ) 
ប៉ាខុន្តអនា្រកតរូវខតផល់្សិទ្ធិអាទិភាពដល់ចរាចរណ៍
ខដលរ្រពី្ ងរុែនិងពថមាើរពជើងពហើយបនាទា ប់
រ្រពបើ្រពៅរុែពោយកបរុងកបយ័តនា។
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ពណ៌ចប តង ដថិត –ផ្ល់សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុន
ពៅឲ្យយានជំនិះអនា្រជិះ្រង់ឬពថមាើរ
ពជើងខដលស្តិពៅផ្លវូកបសព្វ។ពភ្លើង
ពណ៌នបតងរានន័យថា “GO” (ពៅ)។ពបើអនា្រ
បត់ពឆ្វងសូរបត់ខត្រនាងុ្ររណីខដលអនា្ររាន
្ររា្ល តក្រប់កោន់ពដើរ្ីបបត់ប៉ាពុណា្ណ ះរុនពពល
បងកពកោះថានា ្់រដល់យានជំនិះអនា្រជិះ្រង់ឬពថមាើរ
ពជើងខដលរ្រពី្ងរុែ។សូរ្ំុរឆ្លងកាត់ផ្លវូ
កបសព្វពបើសិនជាអនា្ររិនអាចឆ្លងផុតរុនពពល
ពភ្លើងសញ្ញា ប្រូពៅពណ៌ក្រហរពទពនាះ។ពបើអនា្រ
ពធ្វើឲ្យសទាះពៅផ្លវូកបសព្វអនា្រអាចនឹងកតរូវពកាះ
ពៅពោយតុលាការ។
កពរួញ ពណ៌ចបតង–កពរួញពណ៌នបតង
រានន័យថា “GO” (ពៅ)។អនា្រកតរូវខត
បត់ពៅតារទិសពៅកពរួញចង្អលុ
បង្ហា ញបនាទា ប់ពីអនា្រផ្ល់សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពៅ
ឲ្យយានជំនិះអនា្រជិះ្រង់ឬពថមាើរពជើងខដលស្តិ
ពៅផ្លវូកបសព្វ។កពរួញពណ៌នបតងអនុញ្ញា តឲ្យ
អនា្របត់ “ខដលរានការការោរ ”។យានជំនិះ
អនា្រជិះ្រង់និងពថមាើរពជើងខដលរ្រពី្ ងរុែកតរូវ
បានបញ្ឈប់ពោយពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ពណ៌
ក្រហរដរាបណាពភ្លើងកពរួញពណ៌នបតងពៅភ្លឺ
ពៅព�ើយ។
ទេ្ើងសញ្ញា  ចរាចរណ៍ �ថិនដំទណើ រការ  ( ទេ្ើងរលត ់ )–ពភ្លើង
សញ្ញា ចរាចរណ៍រិនដំពណើ រការនិង/ឬោមា ន
ពភ្លើងបង្ហា ញពៅពលើសញ្ញា ។សូរពបើ្រពៅរុែ
ពោយកបរុងកបយ័តនាកបសិនពបើផ្លវូកបសព្វកតរូវបាន
ក្រប់ក្រងពោយសា្ល ្រសញ្ញា “STOP” (ឈប់) 

ពៅក្រប់ទិសទំាងអស់។

សេលែើង សញ្ញា  ស្មើរសជើង 
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ពថមាើរពជើងបង្ហា ញោ្រ្យនិង
របូភាពសសពដៀងោនា នឹងឧទាហរណ៍្ ងពកការ៖
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ “Walk” (ទដើរ) ឬ 

“Walking Person” (�នុសសែទដើរ) រានន័យថា
ការពដើរឆ្លងផ្លវូ្ឺរសសបចបាប់។
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍“Don’t 

Walk” (កុំទដើរ) ឬ “Raised Hand”  

(ទលើកចដ) រានន័យថាអនា្ររិនអាច
ឆ្លងផ្លវូពនាះពទ។

ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍“Don’t 

Walk” (្ំុរពដើរ) េ្ថិបខេ្តឬ “Raised 

Hand”  (ពលើ្រនដ) េ្ថិបខេ្តរានន័យ
ថាហារចាប់ពផ្ើរឆ្លងផ្លវូពីពកោះ
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ជិតប្រូពណ៌
ពហើយ។ពបើពថមាើរពជើងចាប់ពផ្ើរឆ្លងថនាល់បនាទា ប់
ពីពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ចាប់រានពន្លភឺ្លបិខភ្លត
សូររង់ចំារហូតដល់ពថមាើរពជើងឆ្លងថនាល់ផុតពទើប
បន្តពបើ្របរពៅរុែពទៀត។
ទេ្ើង សញ្ញា ចរាចរណ៍ រាប ់ថយ ទកកាយបង្ហា ញពីចំនួន
វនិាទីខដលពៅសល់សករាប់ឆ្លងផ្លវូ។ពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍ទំាងពនះអនុញ្ញា តឲ្យពថមាើរពជើងបពងកើន
ពល្បឿនពបើជិតផុតរយៈពពលឆ្លងផ្លវូ។
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍សញ្ញា រួយចំនួនផល់្ជា
សំទឡង ប៊ីបឬសំទឡង ទចបៗឬស្រ ជា ពាក្យ ស�្ដី។
ពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ទំាងពនះកតរូវបានបពងកើត
ព�ើងពដើរ្បីជួយដល់ពថមាើរពជើងពិការខភនា្រឬរាន
បញ្ហា ខភនា្រពៅពពលឆ្លងផ្លវូ។
ពៅ្រខន្លងពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ជាពកចើនអនា្រកតរូវ
ចុចបូ៊តុងពថមាើរពជើងពដើរ្បីដំពណើ រការពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍ “Walk” (ទដើរ) ឬ  “Walking Person”  

(�នុសសែទដើរ)។ពបើោមា នសញ្ញា ពថមាើរពជើងពទពនាះ
សូរពោរពពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍។

 ផ្លែ កសញ្ញា  ចរាចរណ៍
កទង់កទាយនិងពណ៌សញ្ញា ផល់្ការចង្អលុ
បង្ហា ញអំពីព័ត៌រានខដលរានពលើផ្្ល ្រសញ្ញា 
ពនាះ។្ងពកការពនះ្ឺរជាកទង់កទាយជាទូពៅ
ខដលព្រពកបើកបាស់៖
ោលា កសញ្ញា   STOP ពណ៌្កហម  8្ជរុង
បង្ហា ញថាអនា្រកតរូវខត “ឈប់” ទំាង
សសរុងពៅពពលខដលអនា្រព�ើញផ្្ល ្រ
សញ្ញា ពនះ។កតរូវឈប់ពៅកតឹរ
្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់ពណ៌ស (្ំរនូសបនាទា ត់ពណ៌
សធំរួយខដល្ូរសពៅពលើផ្លវូ) ឬរុនពពលឆ្លង
កាត់្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។ពបើ្ំរនូស
បនាទា ត់ពណ៌សឬ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់
រិនកតរូវបាន្ូរសពៅពលើផ្លវូពទពនាះសូរឈប់
រុននឹងឆ្លងកាត់ផ្លវូកបសព្វ។សូរពិនិត្យពរើល
ចរាចរណ៍ក្រប់ទិសរុននឹងបន្ដំពណើ រ។

STOP
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Red and White Regulatory Signs

Highway Construction and Maintenance Signs

Guide Signs

Hazardous Loads Placards

White Regulatory Signs

ោនជនំះិយបើកបរយលឺតៗ

No U-turn  No Left Turn  No Right Turn 

(ហារបត់កត�ប់ពកកាយ)  (ហារបត់ពឆ្វង) (ហារបត់សំ្ា)

ផ្លា កសញ្ញា បង្្គ បព់ណ៌បកហេស

ផ្លា កសញ្ញា បង្្គ បព់ណ៌ស

ផ្លា កសញ្ញា សាងសង់នងិជួសជូលផលាូវហាយយវ ៉ា

ផ្លា កសញ្ញា ដណន្ំ

ផ្្ទ ងំបបកាសបបាបព់បីន្ទុកយបគ្ះថ្នា ក់

ផ្្ល ្រសញ្ញា កពរាន

(ផ្ល់អាទិភាពដល់អនា្រ្ងរុែ)
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Warning Signs

Slippery

When Wet

Sharp

Turn

Merging

Traffic

Divided

Highway

Lane

Ends

Two Way

Traffic

Traffic

Signal

Ahead

Pedestrian

Crossing

Stop Ahead

“T”

Intersection

Winding

Road

Reverse

Turn

CrossroadAdded Lane

Yield Ahead

Directional

Arrow

End Divided

Highway

Curve

ផ្្ល ្រសញ្ញា កពរាន

ផ្លា កសញ្ញា ដាសយ់តឿនឲ្យបបរុងបបយត័នា

Slippery When Wet

(រអិលពៅពពលពសើរ)

Sharp Turn

(បត់ពកាង ្្ល ំង)

End Divided Highway

(ការផុតផ្លូវហាយពវ ៉ា
រានពុះែណ្ឌ ខច្រ)

Added Lane

(្រន្លងផ្លូវបខន្រ)

Yield Ahead

(ផ្ល់អាទិភាពដល់អនា្រ្ងរុែ)

Merging Traffic

(ចរាចរណ៍ផ្លូវររួចូលោនា )

Two Way Traffic

(ចរាចរណ៍ផ្លូវពៅរ្រ)

Traffic Signal Ahead

(រានសញ្ញា ចរាចរណ៍
ពៅ្ងរុែ)

Crossroad

(ផ្លូវខែ្វង)

Divided Highway

(ផ្លូវហាយពវ ៉ារានពុះ
ែណ្ឌ ខច្រ)

Lane Ends

(ការផុត្រន្លងផ្លូវ)

Pedestrian  

Crossing

(ផ្លូវពថមាើរពជើង)

Stop Ahead

(ឈប់ពៅ្ងរុែ)

Directional Arrow

(កពរួញបង្ហា ញទិស)
Curve

(ផ្លូវពកាង)

“T” Intersection

(ផ្លូវបំខប្ររាងអ្រសេរ“T”)

Winding Road

(ផ្លូវបត់ខបនពកចើន)

សបម្បព់ត័ម៌្នបដនថែេ៖
www.dot.ca.gov
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ោលា កសញ្ញា YIELD ពណ៌្កហម 3 ្ជរុង
បង្ហា ញថាអនា្រកតរូវខតបន្យពល្បឿន
និងពកតៀរែ្លនួឈប់ពបើចំាបាច់
ពដើរ្បីអនុញ្ញា តឲ្យយានជំនិះ
ពទាចក្រយានឬពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់រុននឹងអនា្របន្ត
ដំពណើ រ។
ោលា កសញ្ញា បង្្គ ប់បនួ្ជរុងពណ៌
្កហមសបង្ហា ញថាអនា្រកតរូវ
ខតពធ្វើតារពសច្ី្រខណនំារបស់
ផ្្ល ្រសញ្ញា ពនាះ។ឧទាហរណ៍
ផ្្ល ្រសញ្ញា  DO NOT 

ENTER រានន័យថាហារ
ចូល្រនាងុផ្លវូឬកច្រពចញ្រន្លង
ផ្លវូពៅ្រខន្លងខដលរានោ្់រ
ផ្្ល ្រសញ្ញា ពនាះ  (ជាទូពៅផ្្ល ្រសញ្ញា ពនះស្តិ
ពៅពលើកច្រពចញផ្លវូនហ្វពីវ)។ផ្្ល ្រសញ្ញា  
WRONG WAY អាចឬរិនអាចកតរូវបានោ្់រ
បង្ហា ញជារួយផ្្ល ្រសញ្ញា  DO NOT ENTER 

ព�ើយ។ពបើអនា្រព�ើញផ្្ល ្រសញ្ញា រួយឬទំាងពីរ
ពនះសូរពបើ្របរពៅខផនា្ររា្ខ ងននផ្លវូពហើយ
ឈប់។អនា្រ្ំរពុងខតពបើ្របរបនញ្ចា សចរាចរណ៍។
កបសិនពបើរានសុវត្ភិាពសូរពបើ្រពចញពីផ្លវូឬ
ពបើ្រកត�ប់ពៅកាន់ផ្លវូខដលអនា្របានពបើ្របរ
រ្រ។ពៅពពលយប់ពបើអនា្រពធ្វើដំពណើ រែុសផ្លវូ
ចំណំាងផ្្ល តពៅតារផ្លវូនឹងបពញចាញពន្លឺ
ក្រហរពៅពលើពភ្លើងហា្វ របស់អនា្រ។
ផ្្ល ្រសញ្ញា រានរង្ង់មូលពណ៌
្កហមជាមយួគនំសូបនា្ទ ត់ពណ៌
្កហមកាត់រង្វង់ពនាះវាខតងខត
បង្ហា ញថា “NO” (ហារ)។
របូភាពពៅ្រនាងុរង្វង់ពនាះ
បង្ហា ញពីអ្វីខដលអនា្ររិនអាចពធ្វើបាន។ផ្្ល ្រ
សញ្ញា ពនះអាចបង្ហា ញពោយរានឬោមា នោ្រ្យ។
ោលា កសញ្ញា រង្ង់មូលពណ៌ដលឿងនថិង
ដ្្បង្ហា ញថាអនា្រជិតពៅដល់
ផ្លវូរថពភ្លើងឆ្លងកាត់។
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សខដលរានអ្រសេរRAILROAD 

CROSSING  បង្ហា ញថាអនា្រកតរូវ
ខតពរើល,ស្ាប់,បន្យពល្បឿន,
និងពកតៀរឈប់ពបើចំាបាច់។សូរទុ្រឲ្យរថពភ្លើង
ឆ្លងកាត់រុនពពលខដលអនា្របន្តដំពណើ រ។
ោលា កសញ្ញា  5 ្ជរុងបង្ហា ញថាអនា្រ
ស្តិពៅជិតសាលាពរៀន។សូរ
ឈប់ពបើរាន្ុររារស្តិពៅពលើ
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។
ោលា កសញ្ញា   4  ្ជរុងរាងត្ូងដព្ជកពរានអនា្រអំពី
ស្ានភាពផ្លវូជា្់រលា្់រនិងពកោះថានា ្់រពៅ្ ង
រុែ។ផ្្ល ្រសញ្ញា កពរានជាពកចើនរានរាងត្ូបង
ពពកជ។
ោលា កសញ្ញា ្តដីដកាណពណ៌សបង្ហា ញថាអនា្រកតរូវខត
ពោរពវធិានសំ្ន់ៗ។
ោលា កសញ្ញា ្ពម្នរួយចំនួនរាននផទាពណ៌ពលឿង
លាយនបតងភ្លឺចបាស់។ផ្្ល ្រសញ្ញា ទំាងពនះ
កពរានពីល្រ្ខែណ្ឌ ោ្់រព័ន្ធនឹងពថមាើរពជើងអនា្រជិះ
្រង់សាលាពរៀនសួន្ុររាររថយន្តដឹ្រសិសសេ
និងតំបន់អនា្រដំពណើ រសាលាព�ើងចុះរថយន្ត។
សូរពោរពតារផ្្ល ្រសញ្ញា កពរានទំាងអស់
ពោយរិន្ិរតអំពីកទង់កទាយឬពណ៌ព�ើយ 

(សូរពរើលទំព័រទី 24 និង 25 សករាប់
ឧទាហរណ៍)។

ចបាប ់នថិងបទប្បញញាត្ថិ  
ចរាចរណ៍ ្ ្ូវទរក

វធិានថនសិទ្ធិឆលែងកាតម់ុន
ពត័ម៌្នទូយៅ
វធិានននសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុនររួជារួយសុជីវធរ៌
និងសុភនិចឆេយ័ជួយពលើ្រ្ររពស់សុវត្ភិាព
ចរាចរណ៍។ការពោរពសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនរបស់
អនា្រដនទរានសារៈសំ្ន់ណាស់ជាពិពសស
សករាប់ពថមាើរពជើងអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្ត
និងអនា្រជិះ្រង់។សូរ្ំុរសនមាតថាអនា្រពបើ្របរ
ដនទពទៀតនឹងផល់្សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនដល់អនា្រ។
សូរផ្ល់សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនដល់អនា្រដនទពបើវាជួយ
បង្ក រការប៉ាះទងគាចិ។
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ការទររពសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនរបស់អនា្រដនទរិន
្ំរណត់ចំពោះស្ានភាពនានាដូចជាការផល់្
សិទ្ធិដល់ពថមាើរពជើងពៅ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើង
ឆ្លងកាត់ឬពិនិត្យពរើលពោយកបរុងកបយ័តនាពដើរ្បី
ធានាដល់សិទ្ធឆិ្លងកាត់រុនរបស់អនា្រជិះ្រង់និង
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្ត។អនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្តកតរូវទររពសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន
របស់អនា្រដនទតាររយៈការរិនរពំលាភចបាប់
ចរាចរណ៍ដូចជារិនឈប់ពៅកតង់ផ្្ល ្រសញ្ញា   
“STOP” (ឈប់) ឬកតង់ពភ្លើងស្តបុ,ពបើ្របរហួស
ពល្បឿន្ំរណត់,ប្រូ្រន្លងផ្លវូខដលោមា នសុវត្ភិាព
ឬបត់ពោយែុសចបាប់។ស្តិិបង្ហា ញថាការ
រពំលាភសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពធ្វើឲ្យភា្ររយ្រនាងុការ
ប៉ាះទងគាចិោនា ខដលបងកឲ្យរានរបួសសានា ររាន
្រករិតែពស់ពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។

យថមា ើរយជើង
សុវត្ភិាពពថមាើរពជើង្ឺរជាបញ្ហា ដ៏ធងាន់ធងាររួយ។ពថមាើរ
ពជើង្ឺរជាបុ្រគាលរានា ្់រខដលពធ្វើដំពណើ រពោយពជើង
ឬខដលពកបើឧប្ររណ៍បំផ្្ល ស់ទីដូចជាខស្ប្រ
ពជើងសគាីបនទាះក្ារសគាី។ល។ពករៅពីពទាចក្រយាន
។ពថមាើរពជើង្៏រអាចជាជនពិការភាពរានា ្់រខដលពកបើ
កតីចក្រយានយាន្រង់បួនឬពរៅអីរញុសករាប់
ពធ្វើដំពណើ រផងខដរ។
ពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ចំនួនសា្ល ប់បាត់បង់ជីវតិ
របស់ពថមាើរពជើងរានកបខហលជា  22 ភា្ររយនន
អកតាររណភាពពោយពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍ទំាង
អស់។សូរពបើ្របរពោយកបរុងកបយ័តនាពៅពពល
រានពថមាើរពជើងពៅជិតពីពកោះពួ្រព្រអាចឆ្លងកាត់
ផ្លវូរួយរពំពច។
ពថមាើរពជើងអាចកបឈរនឹងពកោះថានា ្់រពៅពពលពដើរ
ជិតរថយន្ត្ូរនកាត់និងរថយន្តអ្រគាសិនីពីពកោះ
យានយន្តទំាងពនះរានសំព�ងសាងា ត់ពៅពពល
ដំពណើ រការ។សូរបពងកើនការកបរុងកបយ័តនាបខនរ្
ពៅពពលពបើ្របរជិតពថមាើរពជើង។
• ទររពសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុនរបស់ពថមាើរពជើង។កតរូវ

ខតឈប់ឲ្យពថមាើរពជើងខដល្ំរពុងឆ្លងកាត់ពៅ
កាច់កជរុងផ្លវូឬ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លង
កាត់ដនទពទៀតពទាះបីជា្ំរនូសសករាប់ពថមាើរ
ពជើងឆ្លងកាត់ពនាះស្តិពៅចំ្រណ្ាលកទរូង
ផ្លវូកតង់កាច់កជរុងពោយរានឬោមា នពភ្លើង
សញ្ញា ចរាចរណ៍រិនថា្ំរនូសសករាប់ពថមាើរ
ពជើងឆ្លងកាត់រាន្ូរសឬអត់្៏រពោយ។

• ្ំុរពបើ្របរខជងយានជំនិះខដលបានឈប់ពៅ
កតង់្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។ពថមាើរ
ពជើងខដលអនា្រពរើលរិនព�ើញអាចនឹងឆ្លង
ផ្លវូពនាះ។សូរឈប់រចួបន្តដំពណើ រពៅពពល
ខដលពថមាើរពជើងទំាងអស់បានឆ្លងផ្លវូរចួរាល់។

• ្ំុរពបើ្របរពៅពលើចិពញចា ើរថនាល់ពលើ្រខលងខត
កតរូវឆ្លងកាត់ពដើរ្បីចូលឬចា្រពចញពីផ្លវូចូល
ផទាះឬផ្លវូកច្រ។ពៅពពលឆ្លងកាត់សូរផល់្
អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើងទំាងអស់។

• ្ំុរឈប់ពៅ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។
អនា្រនឹងពធ្វើឲ្យពថមាើរពជើងស្តិ្រនាងុពកោះថានា ្់រ។

• សូរចង់ចំាពបើពថមាើរពជើងកបាសស័យទា្់រទង
តារក្រខសខភនា្រជារួយអនា្រពួ្រព្រ្ំរពុងពកតៀរ
ឆ្លងផ្លវូ។សូរផល់្អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើង។

• ទុ្រពពលពវលាក្រប់កោន់ដល់ពថមាើរពជើងវយ័
ចាស់ពថមាើរពជើងពិការនិងពថមាើរពជើងខដលរាន
្ូរនតូចពដើរ្បឆី្លងកាត់ផ្លវូ។

• ពោរពសញ្ញា នានាទា្់រទងនឹងពថមាើរពជើង។
ឧទាហរណ៍រានដូចជា៖

ចំណុចសំខាន៖់ ពថមាើរពជើងខដលងងឹតខភនា្រពឹងខផ្អ្រ
ពលើសំព�ងយានជំនិះរបស់អនា្រពដើរ្បីដឹងពី
វត្តរានរបស់យានជំនិះអនា្រ។វាជាការសំ្ន់
ខដលអនា្រឈប់យានជំនិះ្រនាងុចរាងា យ  5  ហ្វតីពី
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។អនា្រពបើ្របរ
រថយន្ត្ូរនកាត់ឬរថយន្តអ្រគាសិនីកតរូវចងចំាជា
ពិពសសថាភាពសងាប់សាងា ត់ននសំព�ងរា៉ាសីុន
រថយន្តអាចពធ្វើឲ្យពថមាើរពជើងពិការខភនា្រសនមាត
ថាោមា នរថយន្តពៅជិតពនាះ។សូរអនុវត្តតារ
ពសច្ី្រខណនំាពនះ៖
• ពៅពពលរនុសសេពិការខភនា្ររានា ្់រទាញពឈើកចត់

របស់ោត់ចូលពហើយពដើរពចញពីផ្លវូកបសព្វ
កាយវកិារពនះជាទូពៅរានន័យថាឲ្យអនា្រពធ្វើ
ដំពណើ រពៅបាន(ព័ត៌រានបខនរ្ោ្់រព័ន្ធនឹង
រនុសសេពិការខភនា្រអាចខស្វងរ្របានពៅទំព័រទី 

61)។
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គនំូសសបម្ប់យថមា ើរយជើងឆលាងកាត់
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់្ឺរជាខផនា្ររួយ
ននផ្លវូថនាល់ខដល្ំរណត់សករាប់ចរាចរណ៍ពថមាើរ
ពជើង។ផ្លវូកបសព្វភា្រពកចើនរាន្ំរនូសសករាប់
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់រិនថារានឬោមា ន្ំរនូសបនាទា ត់
ពៅពលើផ្លវូ្៏រពោយ។្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើង
ឆ្លងកាត់ភា្រពកចើនស្តិពៅកាច់កជរុងផ្លវូប៉ាខុន្តវា
្៏រអាចស្តិពៅ្រណ្ាលកទរូងផ្លវូផងខដរ។រុន
នឹងបត់កាច់កជរុងផ្លវូសូរសរ្លងឹរ្រពរើលរនុសសេ
ខដលបកររុងនឹងឆ្លងផ្លវូ។ ទថ្មើរ ទជើង ម្ន សថិទ្ថិ ឆ្ង កាត ់
�ុន   ទៅ ទលើ  គំនូស សកម្ប ់ទថ្មើរ ទជើង ឆ្ងកាត ់ខដល ម្ន  
ឬ  រ្ម ន គំនូស។ពបើពទាះបីជាពថមាើរពជើងរានសិទ្ធិ
អាទិភាព្ី្រពួ្រព្រ្៏រកតរូវខតពោរពតារវធិានឬ
បទប្បញញាត្តិចរាចរណ៍ផ្លវូពោ្រផងខដរ។ពថមាើរពជើង
ពំុ្ួររចា្រពចញពីចិពញចា ើរផ្លវូឬ្រខន្លងសុវត្ិភាព
ពផសេងពទៀតនិងឆ្លងចូលពៅ្រន្លងរបស់យាន
ជំនិះពនាះពទពីពកោះវាបងកឲ្យរានពកោះថានា ្់រ
ភា្ល រៗ ។បខនរ្ពលើពនះពថមាើរពជើងរិនកតរូវឈប់
ពោយោមា នភាពចំាបាច់ឬពនយារពពលពធ្វើ
ចរាចរណ៍ែណៈពពលពដើរឆ្លងកាត់្ំរនូសសករាប់
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ពនាះពទ។
ពបើអនា្រពៅដល់្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់
អនា្រកតរូវរានការកបរុងកបយ័តនានិងបនយ្ពល្បឿន
ពដើរ្បីការោរសុវត្ភិាពរបស់ពថមាើរពជើង។អនា្រអាច
នឹងកតរូវឈប់ពដើរ្បីធានាសុវត្ភិាពរបស់ពថមាើរពជើង
ដូចរានបញ្្្់រពៅ្រនាងុ  CVC §21950។
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ខតងខតរាន
្ំរនូសជាបនាទា ត់ពណ៌ស។្ំរនូសសករាប់ពថមាើរ
ពជើងឆ្លងកាត់ពណ៌ពលឿងអាចរាន្ូរសពៅ
កតង់្រខន្លងឆ្លងកាត់ពៅសាលាពរៀន។ភា្រពកចើន
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ពៅតំបន់លំពៅ
ោ្ឋ នរិនរាន្ំរនូសព�ើយ។
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់រួយចំនួនរាន
ពភ្លើងភ្លបឹខភ្លតពដើរ្បីកពរានដល់អនា្រថាពថមាើរពជើង
អាចនឹងឆ្លងកាត់។សូរសរ្លងឹរ្រពរើលពថមាើរពជើង
ពហើយពកតៀរែ្លនួឈប់យានជំនិះរិនថាពភ្លើង
្ំរពុងពលាតភ្លបឹខភ្លតៗឬអត់្៏រពោយ។

ផលាូវបបសព្វ
ផ្លវូកបសព្វ្ឺរជា្រខន្លងណារួយខដលផ្លវូរួយខែសេ
កបសព្វនឹងផ្លវូរួយខែសេពទៀត។ផ្លវូកបសព្វររួរាន
ផ្លវូខែ្វង,ផ្លវូតូច,ផ្លវូកច្រ,កច្រចូលផ្លវូនហ្វពីវ,និង
ទីតំាងដនទពទៀតខដលយានជំនិះពធ្វើដំពណើ រពលើផ្លវូ
ហាយពវឬផ្លវូពផសេងៗកបសព្វោនា ។
ការពបើ្របរឆ្លងកាត់ផ្លវូកបសព្វ្ឺរជាស្ានភាព
ចរាចរណ៍ដ៏សមា្ុរសាមា ញបំផុតខដលអនា្រពបើ្របរ
ជួបកបទះ។ពយាងតាររដ្ឋបាលផ្លវូហាយពវ
សហព័ន្ធ (Federal Highway Administration) 

ការប៉ាះទងគាចិោនា ពៅផ្លវូកបសព្វរានចំនួនពលើស
ពី 45 %  ននពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍ទំាងអស់ខដល
បានរាយការណ៍និងចំនួនសា្ល ប់បាត់បង់ជីវតិ
រាន 21%។
• ពៅផ្លវូកបសព្វខដលោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា  “STOP” 

ឬ “YIELD” សូរបន្យពល្បឿននិងពកតៀរ
ឈប់។សូរផល់្អាទិភាពដល់ចរាចរណ៍
និងពថមាើរពជើងខដលស្តិពៅផ្លវូកបសព្វឬពទើប
ពធ្វើដំពណើ រចូលផ្លវូកបសព្វ។ជារួយោនា ពនះ
សូរផល់្អាទិភាពដល់យានជំនិះឬពទាចក្រ
យានខដលបានរ្រដល់រុនឬយានជំនិះ
ឬ ពទាចក្រយានពៅ្ ងស្ាំនដអនា្រពបើ
យានជំនិះឬពទាចក្រយានទំាងពនាះបានរ្រ
ដល់ផ្លវូកបសព្វ្រនាងុពពលកពរោនា ជារួយអនា្រ។

• កតង់ផ្លវូបំខប្ររាងអ្រសេរ “T” ខដលោមា នផ្្ល ្រ
សញ្ញា  “STOP” ឬ “YIELD” សូរផ្ល់អាទិ
ភាពដល់ចរាចរណ៍ឬពថមាើរពជើង្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ
ពលើផ្លវូកតង់។ពួ្រព្ររានសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន។

• ពពលអនា្របត់ពឆ្វងសូរផល់្សិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន
ដល់យានជំនិះទំាងអស់ខដលពធ្វើដំពណើ ររ្រ
ខដលស្តិពៅជិតង្យនឹងពកោះថានា ្់រ។
ពហើយសូរក្រព�្រពរើលអនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្តពទាចក្រយាននិងពថមាើរពជើង។
យសចក្ដីដណន្ំពីសុវតថែភិាព៖ែណៈពពលរង់ចំា
បត់ពឆ្វងសូររ្រសា្រង់យានជំនិះរបស់អនា្រ
កតង់ពៅរុែរហូតដល់ពពលរានសុវតិ្ភាព
សករាប់ឲ្យអនា្របត់។កបសិនពបើ្រង់យានជំនិះ
របស់អនា្រតករង់ពៅពឆ្វងពហើយយានជំនិះ
រួយបុ្រអនា្រពីពកកាយអនា្រអាចកតរូវរញុចូល
ពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ខដលរ្រពី្ ងរុែ។
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• ពពលអនា្របត់សំ្ាកតរូវពិនិត្យពរើលពថមាើរពជើងឆ្លង
កាត់ផ្លវូឬអនា្រជិះ្រង់ឬពទាចក្រយានរ្រពី
ពកកាយ្ ងសំ្ានដអនា្រ។

• ស្តិពលើផ្លវូហាយពវខដលរានែណ្ឌ ខច្រឬ
ផ្លវូហាយពវរាន្រន្លងផ្លវូពកចើនពនាះសូរពិនិត្យ
ពរើលយានជំនិះពបើ្របរពៅពលើ្រន្លងផ្លវូណា
រួយខដលអនា្រឆ្លងកាត់។សូរបត់ពឆ្វងឬបត់
សំ្ាខតពៅពពលខដលរានសុវត្ភិាព។

• ពៅពពលរានផ្្ល ្រសញ្ញា  “STOP”  ពៅកតង់
ខ្រងទំាងអស់សូរឈប់យានជំនិះសិនរចួ
ពធ្វើតារបទប្បញញាត្តឬិវធិានខចង្ ងពលើ។

• កបសិនពបើអនា្រចតផុតពីផ្លវូឬ្៏រ្ំរពុងចា្រ
ពចញពីចំណតជាពដើរសូរផល់្អាទិភាព
ដល់ចរាចរណ៍រុននឹងអនា្រពបើ្របរចូលផ្លវូ
រ្ងពទៀត។

រង្វងេ់ូល
រង្វង់រូល្ឺរជាផ្លវូកបសព្វខដលចរាចរណ៍ពធ្វើ
ដំពណើ រជំុវញិ្រនាងុទិសពៅបនញ្ចា សកទនិច
នា�ិកា។យានជំនិះចូល្រនាងុឬពចញពីរង្វង់រូល
កតរូវខតផ្ល់អាទិភាពដល់ចរាចរណ៍ទំាងអស់
ររួទំាងពថមាើរពជើងផងខដរ។
ពៅពពលអនា្រពបើ្របរពៅជិតដល់រង្វង់រូល៖
• សូរបន្យពល្បឿនពៅពពលខដលអនា្រជិតដល់

រង្វង់រូល។
• សូរផល់្អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើងនិងអនា្រជិះ

្រង់ឆ្លងកាត់ផ្លវូ។
• សរ្លងឹរ្រពរើលផ្្ល ្រសញ្ញា និង/ឬ្ំរនូសសញ្ញា 

ពលើចិពញចា ើរថនាល់ខដលខណនំាអនា្រឬហារ
ឃាត់ការពធ្វើចលនារួយចំនួន។

•  ពបើ្របរចូលផ្លវូរង្វង់រូល (ពឆ្ព ះពៅ្ងស្ា)ំ 

ពៅពពលខដលរានចពនា្ល ះធំលមារពៅ្រនាងុ
ចរាចរណ៍ពដើរ្ីបពបើ្រចូលពោយសុវតិ្ភាព។

• ពបើ្របរតារទិសពៅបនញ្ចា សកទនិចនា�ិកា។
ហារឈប់ឬពបើ្របរខជងយានជំនិះដនទ
ពទៀត។

• ពកបើពភ្លើងសញ្ញា បត់ពពលអនា្រប្រូ្រន្លងផ្លវូឬចា្រ
ពចញពីរង្វង់រូល។

• ពបើអនា្រែ្រ្ នរិនបានចា្រពចញពីរង្វង់រូល
សូរបន្តពបើ្របរជំុវញិរង្វង់រូលរហូតដល់ផ្លវូ
ពចញរបស់អនា្រ។

រង្ង�់ូល ម្នគន្ង ្ ្ូវ�ួយ នថិងទកចើន
ចំពោះរង្វង់រូលរាន្រន្លងផ្លវូពកចើនសូរពកជើស
ផ្លវូចូលឬផ្លវូពចញរបស់អនា្រខផ្អ្រពលើទិសពៅ
ដូចរានបង្ហា ញពៅ្រនាងុកកាហ្វ្ិរ។ឧទាហរណ៍
ពដើរ្ីប៖
• បត់សំ្ាពៅផ្លវូកបសព្វ(រថយន្តពណ៌ពែៀវ)  

ពកជើសពរ ើស្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ានដពហើយចា្រ
ពចញពៅ្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ានដ។

•  ពធ្វើដំពណើ រកតង់កាត់ផ្លវូកបសព្វ (រថយន្តពណ៌
ក្រហរ) សូរពកជើសពរ ើស្រន្លងផ្លវូណារួយ
ពហើយចា្រពចញពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខដលអនា្រ
ចូល។

• បត់ពឆ្វង (រថយន្តពណ៌ពលឿង)  ពកជើសពរ ើស
្រន្លងផ្លវូ្ ងពឆ្វងពហើយពបើ្របរចា្រពចញ។

យៅយលើផលាូវេនា ំ
ពៅពពលយានជំនិះ 2  ពក្រឿងកបសព្វោនា ពៅ
ពលើផ្លវូពចាតខដលយានជំនិះទំាងពីររិនអាច
ពបើ្រខជងោនា បានពនាះយានជំនិះខដលពបើ្រ
ចុះចំពណាតកតរូវផល់្សិទ្ធឆិ្លងកាត់រុនពោយ
ថយពកកាយរហូតទាល់ខតយានជំនិះពបើ្រ
ព�ើងចំពណាតអាចឆ្លងផុត។យានជំនិះពបើ្រ
ចុះចំពណាតរានការក្រប់ក្រង្ ្ល ងំជាង
ពៅពពលពបើ្រថយពកកាយព�ើងទួល។
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ការកំណតស់ល្បឿន
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា រាន “ចបាប់ពល្បឿនរូលោ្ឋ ន 

(Basic Speed Law)”។ចបាប់ពនះរានន័យ
ថាអនា្ររិនអាចពបើ្របរពលឿនជាងពល្បឿន
្ំរណត់សុវត្ភិាពសករាប់ស្ានភាពបចចាបុ្បននា។
ឧទាហរណ៍ពបើអនា្រពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿន 45រា៉ាយ
្រនាងុរួយពរា៉ាង (mph) ពៅ្រនាងុតំបន់្ំរណត់ពល្បឿន 

55 mph ្រនាងុពពលអាកាសធាតុចុះអ័ពទា្ ្ល ងំពនាះ
អនា្រអាចកតរូវពកាះពៅសករាប់ការពបើ្របរ  “ពលឿន
ហួសស្ានភាព”។
ពោយរិន្ិរតពីផ្្ល ្រ្ំរណត់ពល្បឿនពបើ្របរ
ពល្បឿនរបស់អនា្រ្ួររអាសស័យពលើ៖
• ចំនួននិងពល្បឿនយានជំនិះដនទពទៀតពៅពលើ

ផ្លវូថនាល់។
• ថាពតើនផទាផ្លវូរពលាង,រដិបរដុប,ចា្់រក្ររួស,

ពសើរ,សងាតួ,ទូលាយ,ឬចពង្អៀត។
• អនា្រជិះ្រង់ឬពថមាើរពជើងពធ្វើដំពណើ រពលើខ្ររផ្លវូឬ

ឆ្លងកាត់ផ្លវូ។
• ថាពតើ្ំរពុងធា្ល ្់រពភ្លៀង,ចុះអ័ពទា,ធា្ល ្់រកពិល,

ធា្ល ្់រែ្យល់,ឬហុ៊យធូលី។

ការកណំត់យលបឿនអតបិរម្
ការ្ំរណត់ពល្បឿនអតិបររាពៅពលើផ្លវូហាយពវ
ភា្រពកចើនពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ្ឺរ 65  mph។អនា្រ
អាចពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿន 70 mph  ពៅ្រខន្លង
ណារានផ្្ល ្របង្ហា ញ។ពបើោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា ពទ
ពនាះពល្បឿនអតិបររា្ឺរ55 mph ពៅពលើ
ផ្លវូហាយវា្រន្លងពីរខដលោមា នែណ្ឌ ខច្រនិង
សករាប់យានយន្តសពណ្ាង។
ផ្្ល ្រសញ្ញា ្ំរណត់ពល្បឿនដនទពទៀតកតរូវបានោ្់រ
បង្ហា ញតារកបពភទផ្លវូនិងចរាចរណ៍ពៅតំបន់
នីរួយៗ។ការ្ំរណត់ពល្បឿនពបើ្របរទំាងអស់
អាសស័យពលើស្ានភាពពបើ្របរខដលកបពសើរ។
តំបន់ការោ្ឋ នសាងសង់ខតងខតរានតំបន់បន្យ
ពល្បឿន។
ពល្បឿនពលឿនពកងី្រចរាងា យឈប់យានជំនិះរបស់
អនា្រ។អនា្រពបើ្របរកាន់ខតពលឿនអនា្រនឹងកាន់
ខតរានពពលតិចពដើរ្បីបពញចា ៀសពកោះថានា ្់រឬ
ការប៉ាះទងគាចិ។្ររា្ល ងំប៉ាះទងគាចិ្រនាងុពល្បឿន 60  mph 

រិនខរនរាន្រករិតពីរដងនន្ររា្ល ងំប៉ាះទងគាចិ្រនាងុ
ពល្បឿន 30 mph  ពនាះព�ើយខតវារាន្រករិតធំ
ជាង 4 ដងឯពណាះ។

បនថែយយលបឿន
ចរាចរណ៍ �ម្ ញរឹក ឬ អាកាស ធាតុ �ថិន ល្អ
អនា្រកតរូវពបើ្របរយឺតពៅពពលរានចរាចរណ៍
ររាញឹ្រឬអាកាសធាតុរិនល្អ។ប៉ាខុន្ពបើអនា្ររាងំ
សទាះចលនាចរាចរណ៍ធរមាតាពោយការពបើ្របរ
យឺតពព្រពនាះអនា្រអាចកតរូវបានព្រពិន័យ។ពបើ
អនា្រពកជើសពរ ើសពបើ្របរយឺតជាងចរាចរណ៍ដនទ
ពទៀតសូរ្ំុរពបើ្របរពៅពលើ “្រន្លងផ្លវូពលែរួយ” 

(្រន្លងផ្លវូពលឿន) (សូរពរើលខផនា្រ “ការពកជើស
ពរ ើស្រន្លងផ្លវូ” ពៅទំព័រទី 37)។ ពៅពពលពបើ្រ
បរពកការពល្បឿន្ំរណត់ពហើយអនា្រពបើ្របររានា ្់រ
ពទៀតពបើ្របរព្រៀ្រពីពកកាយអនា្រនិងរានបំណង
ពបើ្រពលឿនជាងពនាះសូររ្ិំរលពៅ្ ងសំ្ានដ
ជានិចចា។

រថ សទណ្្ដ ង រថយន្ កករុង ឬ រថយន្ដរឹកទំនថិញធុន ធំ
ពៅពពលអនា្រពបើ្របរសពណ្ាងយានជំនិះឬ
ទូរសពណ្ាងឬពបើ្របររថយន្តក្ររុងឬរថយន្ត
ធុនធំរានពៅ្ល បីឬពកចើនជាងពនះអនា្រកតរូវពបើ្រ
បរពលើ្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ានដឬ្រន្លងផ្លវូរាន្ំរនូស
ពិពសសសករាប់យានជំនិះពបើ្របរពល្បឿន
យឺត។ពបើោមា ន្ំរនូសពលើ្រន្លងផ្លវូពនាះពទពហើយ
រាន្រន្លងផ្លវូបួនឬពកចើនជាងពនះ្រនាងុទិសពៅ
របស់អនា្រពនាះអនា្រអាចពបើ្របរខតពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ
ណារួយខដលជិតបំផុតនឹងខ្ររផ្លវូ្ ងសំ្ា។

ទៅខក្បរបរ ថិទវណ  កុម្រ
ពៅពពលពបើ្របរ្រនាងុចំណាយពី500 ពៅ 1,000  

ហ្វតីននបរពិវណសាលាពរៀនែណៈពពល្ុររារ
ពៅ្ ងពករៅឬ្ំរពុងឆ្លងផ្លវូពនាះពល្បឿន្ំរណត់
្ឺរ25 mph  លុះកតាខតរានផ្្ល ្រសញ្ញា បង្ហា ញ
ពផសេងពីពនះ។ពលើសពីពនះពបើទីធា្ល សាលាពរៀន
ោមា នរបងពហើយ្ុររារពៅ្ ងពករៅសាលាពនាះ
សូរ្ំុរពបើ្របរពលើសពី 25 mph ឲ្យពសាះ។តំបន់
សាលាពរៀនែ្លះអាចរានការ្ំរណត់ពល្បឿនទាប
ដល់ 15 mph។សូររ្រសាការពបើ្របរពោយកបរុង
កបយ័តនាពៅជិតសាលាពរៀនសួន្ុររារឧទយាន
និងតំបន់លំពៅោ្ឋ នពីពកោះ្ុររារអាចរត់ចូលផ្លវូ
ភា្ល រៗ។ជាងពនះពៅពទៀត្ុររារជាពកចើនពៅរិន
ទាន់រានសរតភ្ាពវនិិចឆេយ័ពល្បឿននិងចរាងា យ
សរលមារពដើរ្បីឆ្លងផ្លវូពោយសុវត្ភិាពពពល
រថយន្តពបើ្របរពលឿនពនាះព�ើយ។
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យាន យន្ ទាងំ អស់ កតរូវខតឈប់

ពៅជិតសាលាពរៀនសូរក្រព�្រពរើល៖
• ពថមាើរពជើងនិងអនា្រជិះពទាចក្រយាន។
• ្រងលបាតសុវត្ភិាពសាលាពរៀនឬសន្តសុិែ

ឆ្លងផ្លវូរបស់សាលា។កតរូវខតពោរពតារ
ពសច្រ្ីខណនំារបស់ពួ្រព្រ។ចំពោះសុវត្ភិាព
សន្តសុិែឆ្លងផ្លវូសូរទុ្រឱ្យពួ្រោត់ឆ្លងពៅ
ដល់រា្ខ ងពទៀតននផ្លវូពោយសុវត្ភិាពរុននឹង
ពបើ្របរពៅរុែ។

• រថយន្តដឹ្រសិសសេខដលឈប់និង្ុររារ្ំរពុង
ឆ្លងផ្លវូ។រថយន្តដឹ្រសិសសេខដលឈប់និង
្ុររារ្ំរពុងឆ្លងផ្លវូ។រថយន្តដឹ្រសិសសេរួយ
ចំនួនបពញចាញពភ្លើងពលឿងភ្លបិពភ្លតៗពៅពពល
ពកតៀរែ្លនួឈប់ោ្់រ្ុររារចុះពីរថយន្ត។
ពភ្លើងភ្លបឹខភ្លតពណ៌ពលឿងកពរានអនា្រឲ្យបនយ្
ពល្បឿននិងពកតៀរឈប់។ពៅពពលរថយន្ត
បពញចាញពភ្លើងក្រហរ (ខដលស្តិពៅ្ ងពលើ
ទំាងរុែនិងពកកាយរថយន្ត) អនា្រកតរូវឈប់
ពីក្រប់ទិសរហូតដល់្ុររារឆ្លងផ្លវូពោយ
សុវត្ភិាពពហើយពភ្លើងក្រហរឈប់ពលាតភ្លបិ
ពភ្លត។ចបាប់តកររូវឲ្យអនា្របញ្ឈប់យានជំនិះ
ដរាបណាពភ្លើងក្រហរបពញចាញពន្លឺភ្លបិពភ្លត 

(CVC §22454)។ពបើអនា្ររិនឈប់ពទពនាះអនា្រ
អាចកតរូវផ្្រពិន័យរហូតដល់ $1,000 ពហើយ
សិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្រអាចកតរូវព្ួយររយៈពពល  

1ឆ្នា ។ំពបើរថយន្តដឹ្រសិសសេស្តិពៅខផនា្ររា្ខ ង
ពទៀតននផ្លវូហាយពវរានពុះែណ្ឌ ខច្រឬខដល
រាន្រន្លងផ្លវូពកចើន (្រន្លងផ្លវូពីរឬពកចើនពៅ
្រនាងុទិសពៅនីរួយៗ)  អនា្ររិនចំាបាច់ឈប់
ព�ើយ។

្្ូ វកបសព្ កំបាងំ
ពល្បឿន្ំរណត់សករាប់ផ្លវូកបសព្វ្ំរបំាង្ឺរ 

15 mph។ផ្លវូកបសព្វរួយកតរូវបានចាត់ទុ្រថា 

“្ំរបំាង” ពបើោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា  STOP  (ឈប់) ពៅ
កាច់កជរុងណារួយពហើយអនា្ររិនអាចពរើល
ព�ើញពីទិសពៅណារួយ្រនាងុចរាងា យ 100 ហ្វតី
ពៅពពលស្តិពៅចរាងា យ 100ហ្វតីរុនពពលឆ្លង
កាត់។ពដើរពឈើ្ុរពរាព តនកពអោរឬរថយន្ត
សំចតពៅផ្លវូកបសព្វអាចបំាងខភនា្រអនា្ររិនឲ្យ
ពរើលព�ើញទីតំាងពនាះ។ពបើអនា្រពរើលរិនព�ើញ
សូរពបើ្របរពៅរុែយឺតៗរហូតទាល់ខតអនា្រអាច
ពរើលព�ើញ។

្្ូ វកចក
ពល្បឿន្ំរណត់ពៅ្រនាងុផ្លវូកច្រ្ឺរ 15 mph។

ទៅជថិត ្ ្ូ វ រថទេ្ើង
ពល្បឿន្ំរណត់្ឺរ 15  mph ្រនាងុចរាងា យ100 ហ្វតីពី
្រខន្លងឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើងខដលអនា្ររិនអាចពរើល
ព�ើញផ្លវូខដ្រ្រនាងុចរាងា យ 400 ហ្វតីពីទិសពៅ
ទំាងពីរ។អនា្រអាចពបើ្របរពលឿនជាង15 mph 

ពបើចំណុចឆ្លងកាត់កតរូវបានក្រប់ក្រងពោយរបង
សញ្ញា កពរានឬរនុសសេពលើ្រទង់។
ពៅចំណុចឆ្លងកាត់របស់រថពភ្លើងឬផ្លវូរថពភ្លើង៖

• ពរើលទិសពៅទំាងពីរពហើយស្ាប់សំព�ង
រថពភ្លើង។ចំណុចឆ្លងកាត់ជាពកចើនរានផ្លវូ
រថពភ្លើងជាពកចើនដូពចនាះសូរពកតៀរែ្លនួឈប់
រុននឹងឆ្លងកាត់ពបើចំាបាច់។សូរឆ្លងកាត់
ផ្លវូរថពភ្លើងខតពៅកតង់ចំណុចឆ្លងកាត់ខដល
បាន្ំរណត់និងពៅពពលណារានសុវត្ភិាព
ប៉ាពុណា្ណ ះ។

ទទ
បាទ/ចាស
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• កតរូវ្ិរតថាអាចនឹងរានខែសេរថពភ្លើងពៅពលើ
ផ្លវូខដ្រពៅរាល់ពពលពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុទិសពៅ
ណារួយ្៏រពោយ។ពបើអនា្រកតរូវឈប់ពកកាយ
ឆ្លងកាត់ផ្លវូខដ្រពនាះសូររង់ចំារហូតទាល់ខត
អនា្រអាចឆ្លងកាត់ផ្លវូខដ្ររចួរាល់រុននឹងបន្
ដំពណើ រការ។កតរូវកបា្រដថាយានជំនិះរបស់
អនា្រឆ្លងផុតពីផ្លវូខដ្ររុនពពលខដលអនា្រ
ឈប់។

• រិនកតរូវឈប់យានជំនិះពលើផ្លវូរថពភ្លើងព�ើយ។
សូរចំាថារថពភ្លើងរិនអាចបញ្ឈប់បានភា្ល រៗ
ឬរិនអាចព្រចពចញពីផ្លវូព�ើយ។ពបើអនា្រស្តិ
ពលើផ្លវូខដ្រអនា្រកបឈរនឹងការរងរបួសឬការ
បាត់បង់ជីវតិ។

• រនំពពរើលយានជំនិះខដលកតរូវឈប់រុនពពល
ខដលពួ្រវាឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើង។យានជំនិះ
ទំាងពនះររួរានរថយន្តក្ររុងរថយន្តដឹ្រ
សិសសេនិងរថយន្តធុនធំដឹ្រជញូ្នបនទា្ុរ
ពកោះថានា ្់រ។

• សូរចងចំាថាពភ្លើងភ្លបឹខភ្លតពណ៌ក្រហររាន
ន័យថាឈប់! សូរឈប់ពៅចរាងា យយា៉ាងតិច 

15 ហ្វតីប៉ាខុន្តរិនកតរូវពលើសពី 50ហ្វតី
ព�ើយពោយ្ិរតចាប់ពីផ្លវូខដ្រជិតបំផុតពៅ
ពពលឧប្ររណ៍ឆ្លងកាត់រានស្ររមាភាពឬ
រានរនុសសេកពរានអនា្រថារថពភ្លើង្ំរពុងពធ្វើ
ដំពណើ ររ្រ។សូរឈប់ពបើសិនអនា្រព�ើញ
រថពភ្លើង្ំរពុងពធ្វើដំពណើ ររ្រឬអនា្រឮសំព�ង
្រខញចា សីុពហ្លឬជួងននរថពភ្លើងខដល្ំរពុង
រ្រដល់។

• កុំពបើ្របរចូលពកការបារា៉ាសឬពបើ្រវាងបារា៉ាស
ខដលបនាទា បចុះទាប។ពភ្លើងភ្លបឹខភ្លតពណ៌
ក្រហរបញ្្្់រថាអនា្រកតរូវឈប់ពហើយរង់
ចំា។សូរ្ំុរពធ្វើដំពណើ រពលើផ្លវូឆ្លងកាត់រហូត
ទាល់ខតពភ្លើងក្រហរឈប់បពញចាញពន្លឺពទាះ
បីជាបារា៉ាសកតរូវបានពលើ្រពចញ្៏រពោយ។
ពបើបារា៉ាសកតរូវបានព្របនាទា បចុះពហើយអនា្រ
ពរើលរិនព�ើញរថពភ្លើង្ំរពុងរ្រពទពនាះ
សូរទូរសពទាពៅពលែសពនង្គា ះបនាទា ន់ពោយ
ឥត្ិរតនថ្លរបស់អយសមាយ័យានឬពលែ9-1-1  

ខដលបានបង្ហា ញ។កតរូវពកតៀរែ្លនួផល់្
ព័ត៌រានលរ្អតិទីតំាងរបស់អនា្រ។

្្ូ វឆ្ង កាត ់សកម្ប ់រថអគគាថិសនី
វធិានដូចោនា អនុវត្តចំពោះផ្លវូឆ្លងកាត់សករាប់រថ
អ្រគាសិនីពៅនឹងផ្លវូឆ្លងកាត់របស់រថពភ្លើងខដរ។
សូរ្ំុរពធ្វើដំពណើ រឆ្លងកាត់ផ្លវូខដ្ររហូតទាល់ខត
អនា្រអាចពរើលព�ើញចបាស់ពៅ្រនាងុទិសពៅទំាង
ពីរនិងកបា្រដថាោមា នរថអ្រគាសិនីឬរថពភ្លើង
ពធ្វើដំពណើ ររ្រ។សូរ្ំុរចូលពៅជិតបរពិវណឬ
ពបើ្របរចូលពកការបារា៉ាសខដលបនាទា បចុះទាប។
សម្គា ល៖់ រថអ្រគាសិនីរានសំព�ងសាងា ត់ល្អនិង
បពងកើនពលឿនឆ្ប់រហ័សជាងរថពភ្លើង។

ទៅជថិត អយរថអគគាថិសនី កតរូទឡ ឬ រថយន្ កករុង
ពៅពពលរានសុវត្ភិាពពល្បឿន្ំរណត់ឆ្លងកាត់
្ឺរទាបជាង 10  mph។ពល្បឿន្ំរណត់ពនះអនុវត្ត
ពៅតំបន់សុវត្ភិាពឬផ្លវូកបសព្វខដលអយរថ
អ្រគាសិនី(streetcar), កតរូព� (trolley), ឬរថយន្ត
ក្ររុងឈប់សំចតពហើយចរាចរណ៍កតរូវបានក្រប់
ក្រងពោយរនន្តីរ្រសាសន្តសុិែឬផ្្ល ្រសញ្ញា 
ចរាចរណ៍។តំបន់សុវត្ភិាពកតរូវបានសរាគា ល់
ពោយបូ៊តុងផុសៗឬ្ំរនូសសញ្ញា ពៅពលើផ្លវូ
ពហើយកតរូវបាន្ំរណត់ទុ្រសករាប់ពថមាើរពជើង។អនា្រ
នឹងពរើលព�ើញតំបន់សុវតិ្ភាពញឹ្រញប់បំផុត
ពៅតំបន់ខដលអយរថអ្រគាសិនីឬកតរូព�និង
យានជំនិះពកបើកបាស់ផ្លវូជារួយោនា ។

តំបនព់ាណថិ ជ្ជក�្ម ឬ តំបន ់លំទៅោ្ឋ ន
ពល្បឿន្ំរណត់្ឺរ 25 mph លុះកតាខតរានផ្្ល ្រ
សញ្ញា បង្ហា ញពផសេងពីពនះ។
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ទៅជថិតសត្ពាហនៈ
ពបើអនា្រព�ើញផ្្ល ្រសញ្ញា 
ខដលរានរបូសត្វោហនៈ 
(សូរពរើលឧទាហរណ៍) 

សូរកបរុងកបយ័តនាខក្រងរាន
សត្វោហនៈពៅពលើឬជិត
ផ្លវូថនាល់ពនាះ។ពបើអនា្រព�ើញសត្វោហនៈឬ
បសុសត្វពៅខ្រ្បរផ្លវូសូរបន្យពល្បឿនពហើយ
បន្តដំពណើ រពោយកបរុងកបយ័តនា។កតរូវអនុវត្តតារ
ការខណនំាពីបុ្រគាលខដលក្រប់ក្រងសត្វទំាងពនាះ
។ពបើអនា្រព�ើញសត្វវពង្វងពដើរពលើផ្លវូយានជំនិះ
របស់អនា្រសូរបន្យពល្បឿនឬឈប់ពបើរាន
សុវត្ភិាព។្ំុរពបើ្រពជៀសពីពកោះអនា្រអាចនឹង
បាត់បង់ការក្រប់ក្រងយានជំនិះរបស់អនា្រនិង
បងកពកោះថានា ្់រ។កបយ័តនាចំពោះការបរា្ល ស់ទី
ភា្ល រៗរបស់សត្វពីពកោះសត្វទំាងពនះ្ឺររិនអាច
ឲ្យពយើងសាមា នដឹងរុនពនាះពទពហើយវាអាចនឹង
រត់ចូលផ្លវូ។

ការរចំព ទ�ើល ជុំវ ថិញ
ការ ពិនិត្យ សមើល
ការពិនិត្យពរើលជំុវញិែ្លនួអនា្រ(ខភនា្ររនំពពរើល) 

ររួរានការរ្រសា្ររា្ល តចរាងា យសុវត្ភិាពជំុវញិ
យានជំនិះរបស់អនា្រ។ពៅពពលអនា្រពបើ្របរដនទ
ពទៀតកបកពឹត្ត្ំរហុសអនា្រកតរូវការពពលពដើរ្បី
កបតិ្ររមាតប។សូរផល់្ពពលក្រប់កោន់ដល់ែ្លនួ
អនា្រតាររយៈការរ្រសា្ររា្ល តសរលមារពៅក្រប់
កជរុងននយានជំនិះរបស់អនា្រ។្ររា្ល តពនះនឹង
ផ្ល់ឱកាសដល់អនា្រសករាប់ជាន់នហា្វ ងំឬបត់
ថយពកកាយពបើអនា្រកតរូវការ្ររា្ល ត។

ែងឹពីអ្វីយៅខាងេុខ
ពដើរ្បីបពញចា ៀសពកោះថានា ្់រសូរពិនិត្យពរើលផ្លវូ
ពៅរុែយានជំនិះរបស់អនា្រពី 10 –15  វនិាទីពដើរ្បី
ឲ្យអនា្រអាចពរើលព�ើញពកោះថានា ្់រទាន់ពពល។
ការសរ្លងឹពរើលជាប់ខតពលើផ្លវូខដលពៅ្ងរុែ
យានជំនិះរបស់អនា្រ្ឺរពកោះថានា ្់រណាស់។ពៅ
ពពលខដលអនា្រពិនិត្យពរើល្ ងរុែសូរកបយ័តនា
កបខយងចំពោះយានជំនិះពៅជំុវញិអនា្រ។

ទតើ យានយន្ ពណ៌ ចបតងកំពុង  ទឆ្្ព ះ ទៅ ណ្? 

សូរពកបើ្រញចា ្់រយានជំនិះរបស់អនា្រ។ដឹងពីអ្វី
ខដលពៅពីពកកាយអនា្រពដើរ្បីឲ្យអនា្រអាចពកតៀរ
សករាប់អ្វីខដលពៅ្ ងរុែ។សូរទុ្រ្ររា្ល ត
សរលមាររវាងយានជំនិះរបស់អនា្រនិងយាន
ជំនិះពៅ្ ងរុែពដើរ្បីផ្ល់ពពលឲ្យែ្លនួឯង
កបតិ្ររមាតប។
ស�្រឹង ទ�ើល ទីតាងំ ទាងំ �ូល–កបសិនពបើអនា្រសរ្លងឹ
ពរើលខតកទរូងផ្លវូអនា្រនឹងរិនព�ើញអ្វី្ំរពុងព្រើត
ព�ើងពៅជាយផ្លវូនិងពៅពីពកកាយអនា្រ។ការ
ពិនិត្យពរើលជំុវញិជួយអនា្រឲ្យពរើលព�ើញ៖
• រថយន្តពទាចក្រយានយន្តពទាចក្រយាន

និងរនុសសេខដលអាចស្តិពៅពលើផ្លវូសសប
ពពលខដលអនា្រពៅដល់ពួ្រព្រ។

• ផ្្ល ្រសញ្ញា កពរានពីបញ្ហា ពៅ្ ងរុែ។
• ផ្្ល ្រសញ្ញា បង្ហា ញទិសពៅដល់អនា្រ។

កខន្ង  សសអាប់ៗ  គឺ ជា ចំណុចកំបាងំរបស់ អ្នក។
រុននឹងប្រូ្រន្លងផ្លវូសូរក្រព�្រពរើលយានជំនិះ
ពៅជិតៗតារ្រញចា ្់រពរើលពកកាយនិងង្្រពរើល
ពធ្វងស្ាំផងខដរពដើរ្បីពិនិត្យពរើលចំណុច
្ំរបំាង។ចំណុច្ំរបំាងអាចបំាងរិនឲ្យព�ើញអនា្រ
ពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តយានជំនិះឬអនា្រជិះ
្រង់។សូរសរ្លងឹពរើលអ្វីៗ បកររុងនឹងព្រើតព�ើង
ដូចជាបាល់រពរៀលចូលផ្លវូឬការពបើ្រទា្វ រយាន
ជំនិះ។
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រចំពទ�ើលកត្ាទករះថា្ន ក់–សូរសរ្លងឹពរើលឲ្យហួស
ពីយានជំនិះពៅ្ ងរុែអនា្រ។សូរ្ំុរ“សរ្លងឹ
ពរើលជាប់រួយ្រខន្លង”។សូររ្រសាការពិនិត្យ
ពរើលជំុវញិ។សូរក្រព�្រពរើល្រញចា ្់រពកកាយ
ពរៀងរាល់2–5វនិាទីរង្ពដើរ្បឲី្យអនា្រដឹងពីទីតំាង
យានជំនិះពៅជិតអនា្រ។
ពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវសូរពកតៀរែ្លនួពដើរ្បីផ្្ល ស់ប្រូ
ស្ានភាពចរាចរណ៍។ពរើលការផ្ល់សញ្ញា ពី
អនា្រពបើ្របរដនទពទៀត។រពឹំងទុ្រថាវាអាចនឹង
រានរថយន្តពចញពីកច្រផ្លវូនិងផ្លវូខប្រពីផ្លវូរួយ
ពៅផ្លវូរួយពទៀត។ពកតៀរែ្លនួសករាប់ការផ្្ល ស់
ប្រូឆ្ប់រហ័សពៅតារស្ានភាពផ្លវូនិងលំហូរ
ចរាចរណ៍។កតរូវដឹងថា្រន្លងផ្លវូណាខដល
សស�ះពដើរ្បីឲ្យអនា្រអាចពបើ្របរបានពបើចំា
បាច់។
កំុទបើក បរ កថិត ជាប ់រ្ន ! អនា្រពបើ្របរជាពកចើនពបើ្របរ
យា៉ាងកប្ិរតជិតោនា  (្ិរតជាប់ោនា ) ពហើយរិន
អាចពរើលព�ើញ្ ងរុែបានឆ្ងា យតារការ្ួររ
ពីពកោះយានជំនិះពៅ្ ងរុែបានបំាងពួ្រព្រ។
្ររា្ល តខដលអនា្រទុ្រកាន់ខតធំរវាងយានជំនិះអនា្រ
និងយានជំនិះពៅ្ ងរុែពនាះអនា្ររានពពល
កាន់ខតពកចើនសករាប់ពរើលព�ើញពកោះថានា ្់រនិង
ឈប់ឬពជៀសវាងពីពកោះថានា ្់រពនាះ។
ពបើរថយន្តរួយចូលពី្ ងរុែអនា្រព្រៀ្រពព្រសូរ
ដ្រពជើងពចញពី្ នា ន់ពល្បឿនឬខហគារ។ពធ្វើដូពចនាះ
ផល់្ឲ្យអនា្រនូវ្ររា្ល តក្រប់កោន់ពៅចពនា្ល ះ
រថយន្តរបស់អនា្រនិងរថយន្តពៅ្ ងរុែពោយ
ពំុចំាបាច់ជាន់្រញឆេ ្់រនហា្វ ងំរបស់អនា្រឬពបើ្រលយ
ចូលពៅ្រន្លងផ្លវូរួយពទៀត។
ការប៉ាះទងគាចិពី្ ងពកកាយភា្រពកចើនបណ្ាល
រ្រពីការពបើ្របរកប្ិរតជិតោនា ។ពដើរ្បពីជៀសវាង
ការពបើ្របរ្ិរតជាប់ោនា សូរពកបើ“វធិានបីវនិាទី”៖
ពៅពពលយានជំនិះខដលស្តិពៅ្ ងរុែអនា្រ
ពបើ្របរហួសចំណុចជា្់រលា្់ររួយចំនួនដូច
ជាផ្្ល ្រសញ្ញា ជាពដើរសូររាប់“រួយោន់រួយ,
រួយោន់ពីរ,រួយោន់បី”។ការរាប់ពលែទំាង
ពនះចំណាយពពលកបខហលជាបីវនិាទី។ពបើអនា្រ
ឆ្លងកាត់ចំណុចដូចោនា ពនះរុនពពលខដលអនា្ររាប់
ពលែចប់ពនាះអនា្រ្ំរពុងពបើ្របរ្ិរតជាប់ោនា ពព្រ។
អនា្រ្ួររខតទុ្រ្ររា្ល ត4វនិាទីឬពកចើនជាងពនះ
ពៅពពល៖

• រថយន្តរួយពបើ្រ្ិរតជាប់ពៅពីពកកាយអនា្រ។
សូរទុ្រ្ររា្ល តបខនរ្្ ងរុែនិង្ំុរជាន់
នហា្វ ងំភា្ល រៗ។បនយ្ពល្បឿនបន្តចិរង្ៗឬ
ង្្រចូល្រន្លងផ្លវូពផសេងពដើរ្បីបង្ក រការបុ្រពី
ពកកាយពោយរថយន្តពបើ្រ្ិរតពីពកកាយពនាះ!

• ពបើ្របរពលើផ្លវូរអិល។
• ពធ្វើដំពណើ រពីពកកាយអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយាន

យន្តពៅពលើផ្លវូពសើរឬធា្ល ្់រកពិលផ្លវូកកាល
ខដ្រ (ឧទាហរណ៍សាព នខដ្រផ្លវូខដ្រជាពដើរ) 

និងពលើផ្លវូកកាលក្ររួស។អនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្តអាចង្យដួលពលើនផទាផ្លវូទំាងពនាះ។

• អនា្រពបើ្របរពីពកកាយអនា្រចង់ពបើ្រខជងពៅរុែ។
សូរទុ្រ្ររា្ល តពៅរុែយានជំនិះរបស់អនា្រ
ដូពចនាះអនា្រពបើ្របរពនាះនឹងរានចពនា្ល ះសករាប់
ពបើ្រចូលពៅរុែអនា្រ។

• សពណ្ាងរុរឺ៉ា្រឬដឹ្របនទា្ុរធងាន់។ទរងាន់
បខនរ្ពធ្វើឲ្យយានយន្តកាន់ខតពិបា្រឈប់។

• ពបើ្របរពីពកកាយយានជំនិះធំៗខដលបំាង
រិនអាចឱ្យពរើលព�ើញ្ ងរុែរបស់អនា្រ។
ចពនា្ល ះបខនរ្អាចឲ្យអនា្រពរើលព�ើញជំុវញិ
យានជំនិះពនាះ។

•  អនា្រព�ើញរថយន្តក្ររុងរថយន្តដឹ្រសិសសេឬ
យានជំនិះខដលរានោ្់រសា្ល ្រសរាគា ល់ពៅ
ចំណុចឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើង។យានជំនិះទំាង
ពនះកតរូវឈប់ពៅចំណុចឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើង
ដូពចនាះសូរបន្យពល្បឿននិងទុ្រ្ររា្ល តឲ្យ
បានឆ្ងា យ។

• ពបើ្រចូលចរាចរណ៍ពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវ។

ែងឹពអី្វដីែលយៅចយំហៀងអនាក
ពៅរាល់ពពលខដលអនា្រដល់្រខន្លងរួយខដលអាច
រានរនុសសេឆ្លងកាត់ឬពដើរចូលផ្លវូរបស់អនា្រឬ
្ំរនូសចរាចរណ៍រួយកបសព្វនឹង្ំរនូសរួយពផសេង
ពទៀតអនា្រ្ួររក្រព�្រពរើលពឆ្វងសំ្ាននយានជំនិះ
របស់អនា្រពដើរ្បីកបា្រដថាោមា ននរណារានា ្់រពធ្វើ
ដំពណើ ររ្រ។សូរក្រព�្រពរើលចំពហៀងនីរួយៗ
ននយានជំនិះអនា្រជានិចចាពៅផ្លវូកបសព្វផ្លវូពថមាើរពជើង
និងចំណុចឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើង។
ពៅកតង់ផ្លវូកបសព្វ៖
• សូរពរើលផ្លវូទំាងសង្ ងពបើពទាះបីជា

ចរាចរណ៍រា្ខ ងពទៀតរានពភ្លើងក្រហរឬផ្្ល ្រ
សញ្ញា STOP(ឈប់)្៏រពោយ។
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– សូរក្រព�្រពរើលពឆ្វងនដជារុនពោយ
សារយានជំនិះរ្រពី្ ងពឆ្វងនដស្តិពៅ
ជិតអនា្រជាងយានជំនិះរ្រពី្ ងសំ្ា។

– សូរក្រព�្រពរើល្ ងស្ាំនដ។
– សូរក្រព�្រពរើល្ ងពឆ្វងនដរង្ពទៀត

្រនាងុ្ររណីខដលរានយានជំនិះឬពថមាើរពជើង
ខដលអនា្រពរើលរិនព�ើញកាលពីដំបូង។

• ្ំុរពឹងខផ្អ្រពៅពលើពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍។
អនា្រពបើ្របររួយចំនួនរិនពោរពពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍ព�ើយ។រុននឹងអនា្រពបើ្របរចូលផ្លវូ
កបសព្វសូរក្រព�្រពរើលពឆ្វងសំ្ានិង្ ង
រុែចំពោះចរាចរណ៍ខដលរ្រដល់។

ពដើរ្បីរ្រសា្ររា្ល តសុវត្ភិាពពៅខផនា្រនីរួយៗនន
យានជំនិះរបស់អនា្រ៖
• ្ំុរស្តិពៅ្រនាងុចំណុច្ំរបំាងរបស់អនា្រពបើ្របរ

ដនទពទៀត។អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតរិនអាច
ព�ើញយានជំនិះរបស់អនា្រនិងអាចផ្្ល ស់
ប្រូ្រន្លងផ្លវូពហើយបុ្រអនា្រ។

• ពជៀសវាងការពបើ្របរទនទារឹោនា នឹងយានជំនិះ
ដនទពទៀតពៅពលើផ្លវូរាន្រន្លងផ្លវូពកចើនពោយ
រានឬោមា នចរាចរណ៍ពៅ្រនាងុទិសពៅផទាយុ
ោនា ។អនា្រពបើ្របរដនទពទៀតអាចពធ្វើឲ្យ្រន្លងផ្លវូ
អនា្រ្រ្រសទាះឬអាចផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូពោយ
ពំុបានក្រព�្រពរើលពហើយពបើ្របុ្រអនា្រ។
សូរពបើ្របរពៅ្ងរុែឬពៅ្ ងពកកាយ
យានជំនិះដនទពទៀត។

• កបសិនពបើអាចនិងពៅពពលរានសុវត្ភិាព
សូរទុ្រចពនា្ល ះសករាប់យានយន្តពបើ្រចូល
ផ្លវូនហ្វពីវពទាះបីជាអនា្ររានសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន្៏រ
ពោយ។

• កតង់កច្រពចញផ្លវូនហ្វពីវសូរ្ំុរពបើ្របរសសប
ោនា នឹងរថយន្តដនទពទៀត។អនា្រពបើ្របរអាច
សពករចចិត្តចា្រពចញរួយរពំពចឬបត់ចូល
រ្រផ្លវូនហ្វពីវវញិ។

• ទុ្រចពនា្ល ះរវាងយានជំនិះអនា្រនិងរថយន្ត
ឈប់សំចត។អនា្រែ្លះអាចពដើរពចញពីចពនា្ល ះ
យានយន្ទំាងពីរទា្វ រយានជំនិះអាចពបើ្រចំហ
ឬយានជំនិះអាចពបើ្រពចញរ្រយា៉ាងរហ័ស។

• កតរូវកបយ័តនាកបខយងពៅពពលពបើ្របរជិតអនា្រ
ពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តឬអនា្រជិះ្រង់។សូរ
រ្រសាចពនា្ល ះឲ្យធំរវាងយានជំនិះរបស់អនា្រនិង
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តឬអនា្រជិះ្រង់។

ែងឹពីអ្វដីែលយៅពីយបកាយអនាក
វាជាការសំ្ន់ណាស់ខដលកតរូវពិនិត្យ្ ង
ពកកាយយានជំនិះរបស់អនា្ររុននឹងអនា្រ៖
• ផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូ។សូរក្រព�្រពរើល្ ង

ពកកាយពដើរ្បីកបា្រដថាអនា្ររិន្ំរពុងចូល
្រនាងុផ្លវូរបស់យានជំនិះខដលស្តិ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ
ខដលអនា្រចង់ពបើ្របរចូលពនាះពទ។

• សូរបន្យពល្បឿនរបស់អនា្រ។សូរក្រព�្រ
ពរើលពៅ្រញចា ្់រយានជំនិះអនា្រ។សូរពិនិត្យ
ពរើល្រញចា ្់រយានជំនិះអនា្រផងខដរពៅពពល
ខដលអនា្រពកតៀរបត់ចូលពៅចិពញចា ើរថនាល់ឬ
ផ្លវូចូលផទាះនិងពៅពពលខដលអនា្រពកតៀរឈប់
ចូលចំណត។

• ពបើ្របរចុះទួលខវងឬពចាត។សូររនំពពរើល
យានជំនិះធំៗពីពកោះយានជំនិះទំាងពនាះ
អាចបពងកើនពល្បឿនភា្ល រៗ។

• ថយពកកាយ។ការថយពកកាយខតងខតរាន
ពកោះថានា ្់រពីពកោះវាលំបា្រពរើលពកកាយ
យានជំនិះរបស់អនា្រ។ពៅពពលខដលអនា្រថយ
ពចញពីចំណត៖
– ពិនិត្យខផនា្រ្ ងរុែនិង្ ងពកកាយ

យានជំនិះរុនពពលខដលអនា្រចូលពបើ្របរ។
– កតរូវដឹងពី្រខន្លងខដល្ូរនៗអនា្រស្តិពៅ។

កតរូវកបា្រដថា្ូរនៗអនា្រស្តិពៅឆ្ងា យពី
យានជំនិះអនា្រពហើយអនា្រពរើលព�ើញទំាង
សសរុងរុននឹងពធ្វើចលនាយានជំនិះរបស់
អនា្រ។

– ពបើ្ុររារដនទពទៀតពៅខ្រ្បរៗ ពនាះកតរូវ
កបា្រដថាអនា្រពរើលព�ើញពួ្រព្ររុននឹង
ថយពកកាយ។

– ្ំុរពឹងខផ្អ្រខតពលើ្រញចា ្់រយានជំនិះឬ
សរ្លងឹពរើលខតតារបង្អចួចំពហៀងពនាះ។

– ង្្រពរើល្ ងពឆ្វងស្ាំអនា្ររុននឹងអនា្រ
ចាប់ពផ្ើរថយពកកាយ។ពដើរ្បជីាវធិានការ
សុវត្ភិាពសូរក្រព�្រពរើលពឆ្វងសំ្ា
អនា្ររង្ពទៀតពៅពពលថយពកកាយ។

– ថយពកកាយយឺតៗពដើរ្បីពជៀសវាងប៉ាះទងគាចិ
ោនា ។
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ឧសសាហ៍ពិនិត្យចរាចរណ៍្ ងពកកាយអនា្រពដើរ្បី
ឲ្យដឹងថាពតើរានយានជំនិះពបើ្រ្ិរតជិតពីពកកាយ
អនា្រឬពទ (អនា្រពបើ្របរដនទពទៀត្ំរពុងពបើ្របរ
កប្ិរតពីពកកាយអនា្រពព្រ)។ពបើរានយានជំនិះ
ពបើ្រ្ិរតជិតពីពកកាយអនា្រសូរកបរុងកបយ័តនា! 
សូរជាន់នហា្វ ងំយឺតៗរុននឹងឈប់។សូរជាន់
នហា្វ ងំថមារៗពីរបីពលើ្រពដើរ្បីផ្ល់សញ្ញា កពរាន
ដល់យានជំនិះពបើ្រ្ិរតជិតពីពកកាយអនា្រថា
អនា្រ្ំរពុងបនយ្ពល្បឿន។
“ព្រចពចញ”  ពីយានជំនិះពបើ្រ្ិរតជិតពីពកកាយ
អនា្រឲ្យបានឆ្ប់តារខតអាចពធ្វើបាន។សូរប្រូ
្រន្លងផ្លវូពហើយទុ្រឲ្យយានជំនិះពបើ្រ្ិរតជិត
ពីពកកាយពបើ្រខជងអនា្រពៅរុនឬបន្យពល្បឿន
ពដើរ្បីទុ្រ“្ររា្ល ត”  រវាងយានជំនិះអនា្រនិង
រថយន្តពៅ្ ងរុែអនា្រ។ពបើការពធ្វើដូពចនាះរិន
បានផលសូរពបើ្របរពចញពីផ្លវូពនាះពៅពពល
រានសុវត្ភិាពនិងទុ្រឲ្យយានជំនិះពបើ្រ្ិរតជិត
ពីពកកាយពនាះពបើ្រពៅរុន។

សតើ  អនាក អាច ្រញ្ឈ្រ ់យានជំនិះ បាន ល្អ 
កបមិត ណា?

ពបើរានអ្វសី្តិ្រនាងុផ្លវូអនា្រពនាះអនា្រចំាបាច់កតរូវ
ព�ើញវាឲ្យបានទាន់ពពលពដើរ្បីបញ្ឈប់យាន
ជំនិះ។ឧបរាថាអនា្ររានសំប្រ្រង់ល្អរាន
នហា្វ ងំល្អនិងរានផ្លវូសងាតួ៖
• ្រនាងុពល្បឿន 55 mph វាកតរូវការចរាងា យ

កបខហល400  ហ្វតីពដើរ្បីកបតិ្ររមាតប
និងពធ្វើឲ្យយានជំនិះឈប់ទំាងសសរុង។

• ្រនាងុពល្បឿន 35 mph វាកតរូវការចរាងា យកបខហល
210  ហ្វតីពដើរ្ីបកបតិ្ររមាតបនិងពធ្វើឲ្យយានជំនិះ
ឈប់ទំាងសសរុង។

សូរសកររួលពល្បឿនពបើ្របររបស់អនា្រឲ្យសសប
នឹងល្រ្ខែណ្ឌ អាកាសធាតុនិងស្ានភាពផ្លវូ
(សូរពរើល  “ចបាប់ពល្បឿនរូលោ្ឋ ន” ពៅ្រនាងុខផនា្រ 

“ការ្ំរណត់ពល្បឿន”ពៅទំព័រទី 30)។សូរពបើ្រ
ពភ្លើងពៅពពលនថងាពបើវាពិបា្រពរើលឬអនា្ររិន
អាចពរើលព�ើញ្រនាងុចរាងា យយា៉ាងតិច 1,000  ហ្វតី
ពៅ្ ងរុែអនា្រ។

ការ កគប ់កគងគន្ង្្ូវ

(1) គំនូសបន្ទា ត ់ទលឿង ដថិត៖ ហា� ទបើក បរ ខជង   ទបើ 
បន្ទា ត ់ទលឿន ដថិត ទន្ះ ស្ថិត ទៅ ខ្្នក ខាង អ្នក។

(2) គំនូសបន្ទា ត ់ទលឿងដថិត ពីរ៖ ហា� ទបើក បរ ខជង។
(3) គំនូសបន្ទា ត ់ទលឿងោច់ៗ ៖ អាច ទបើក បរ ខជង 

បាន  ទបើ  អាច ម្ន សុវត្ថិភាព។

ឧទាហរណ៍ចន គំនូស គន្ង ្ ្ូវ

ពណ៌ េំនូស្រន្្ទ ត់
គំនូសបន្ទា ត់ទលឿងដថិត្ំរណត់ចំណុច្រណ្ាលកទរូង
ផ្លវូខដលពកបើកបាស់សករាប់ចរាចរណ៍ពៅរ្រ។
គំនូសបន្ទា ត់ទលឿងោច់ៗ បង្ហា ញថាអនា្រអាច
ពបើ្របរខជងបានពបើបនាទា ត់ោច់ៗពនាះស្តិ
ពៅជិត្រន្លងផ្លវូពបើ្របររបស់អនា្រ។
គំនូស បន្ទា ត ់ទលឿង  ដថិត ពីរបង្ហា ញថាហារពបើ្របរ
ខជង។ហារពបើ្របរពៅ្ ងពឆ្វង្ំរនូសទំាងពនះ
លុះកតាខតអនា្រ៖
• ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូសករាប់រថយន្តរានអនា្រជិះ

ពលើសពីរានា ្់រ/    យានជំនិះផទា្ុររនុសសេពកចើន 

(High Occupancy Vehicle (HOV)) ខដល
រានកច្រចូល្ំរណត់ពៅ្ ងពឆ្វង។

• កតរូវបានខណនំាពោយផ្្ល ្រសញ្ញា ការោ្ឋ ន
សាងសង់ឬផ្្ល ្រសញ្ញា ដនទពទៀតពដើរ្បីពបើ្រ
បរពៅខផនា្ររា្ខ ងពទៀតននផ្លវូពីពកោះ្រន្លងផ្លវូ
្ងអនា្រកតរូវបានបិទឬរាងំែទាប់។

 អនា្រអាចបត់ពឆ្វងកាត់្ំរនូសបនាទា ត់ពលឿងពីរចំនួន
រួយខែសេបានពដើរ្បីចូលឬពចញពីផ្លវូចូលផទាះបត់
កត�ប់ពកកាយឬបត់ចូលឬពចញពីផ្លវូឯ្រជន។
 គំនូស ទលឿង ដថិត ពីរចំនួនពីរខ្សែ ខដល ម្ន គម្្ត ពី រ្ន   
2 ហ្ីត ឬ ទលើស ពី ទនះកតរូវបានចាត់ទុ្រជារបំាង។
សូរ្ំុរពបើ្របរពលើឬជាន់ពលើរបំាងពនះឬបត់
ពឆ្វងឬបត់កត�ប់ពកកាយកាត់្ំរនូសពនាះពលើ្រ
ខលងខតកតង់ចំណុចពបើ្រខដលបាន្ំរណត់ទុ្រ
(សូរពរើលដយាកការ)។
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គំនូសបន្ទា តស់ដថិត្ំរណត់្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍ពៅ
្រនាងុទិសពៅខតរួយដូចជាផ្លវូឯ្រទិស។
គំនូសបន្ទា តស់ោច់ៗ ខបងខច្រ្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍
ពៅពលើផ្លវូខដលរាន្រន្លងផ្លវូពីរឬពកចើនពៅ្រនាងុ
ទិសពៅខតរួយ។
គំនូសបន្ទា តស់ពីរ្ឺរជា្ំរនូសបនាទា ត់សដិតពីរ
ខដលបង្ហា ញរបំាង្រន្លងផ្លវូរវាងការពកបើកបាស់
ជាធរមាតានិងការពកបើកបាស់តារជពករើសដូចជា
្រន្លងផ្លវូសករាប់រថយន្តរានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ/
្រន្លងផ្លវូ HOV។សូរ្ំុរផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូែណៈ
ពពលស្តិ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូទំាងពនះ។សូររង់ចំារហូត
ទាល់ខតព�ើញ្ំរនូសបនាទា ត់សោច់ៗ។អនា្រ្៏រ
អាចពរើលព�ើញ្ំរនូសបនាទា ត់សសបោនា ទំាងពនះ
ពៅ្រនាងុឬពៅជិតផ្លវូនហ្វពីវនិងកច្រផ្លវូពចញផង
ខដរ។

ការ សបជើស សរ ើស េនលែងផលែូវ
ជាញឹ្រញប់្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍កតរូវបាន្ំរណត់
ពោយពលែ។្រន្លងផ្លវូ្ ងពឆ្វងឬ “ ពលឿន” កតរូវ
បាន្ំរណត់ថា“្រន្លងផ្លវូពលែ 1”។្រន្លងផ្លវូពៅ
្ងសំ្ា“្រន្លងផ្លវូពលែ 1” ពៅថា “្រន្លងផ្លវូ
ពលែ 2” បនាទា ប់រ្រ “្រន្លងផ្លវូពលែ 3” ជាពដើរ។

ឧទាហរណ៍ចនគន្ង  ្ ្ូវ ចរាចរណ៍ខដល សម្គា ល ់ទោយ ទល្

សូរពបើ្របរពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខដលរានលំហូរ
ចរាចរណ៍រលូនបំផុត។ពបើអនា្រអាចពកជើសពរ ើស
្រនាងុចំពណារ្រន្លងផ្លវូទំាងបីសូរពកជើសពរ ើស
្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាលសករាប់ការពបើ្របរដ៏រលូន
បំផុត។ពដើរ្បីពបើ្របរកាន់ខតពលឿនពបើ្របរខជង
ឬបត់ពឆ្វងសូរពកបើកបាស់្រន្លងផ្លវូ្ ងពឆ្វង។

ពៅពពលអនា្រពកជើសពរ ើសពបើ្របរយឺតៗឬចូលឬ
ពចញពីផ្លវូសូរពកបើកបាស់្រន្លងផ្លវូ្ ងស្ា។ំ
ពបើរាន្រន្លងផ្លវូកតឹរខតពីរពៅ្រនាងុទិសពៅរបស់
អនា្រសូរពកជើសពរ ើស្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ាសករាប់
ការពបើ្របរដ៏រលូនបំផុត។្ំុរពបើ្របរពចញនិង
ចូល្រនាងុចរាចរណ៍។សូររ្រសាការពបើ្របរ្រនាងុ
្រន្លងផ្លវូរួយតារខតអាចពធ្វើបាន។ពៅពពល
អនា្រចាប់ពផ្ើរឆ្លងកាត់ផ្លវូកបសព្វសូររ្រសា
្រន្លងផ្លវូដខដល។ពបើអនា្រចាប់ពផ្ើរបត់សូរបត់
តារ្រន្លងផ្លវូដខដល។ការផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូពៅ
នាទីចុងពកកាយអាចបងកឲ្យរានការប៉ាះទងគាចិោនា ។
ពបើអនា្រែ្រ្ន្រនាងុការបត់សូរពបើ្របរបន្តរហូត
ទាល់ខតអនា្រអាចបត់បានពោយសុវត្ភិាពនិង
សសបចបាប់។

ការ ផ្លែ ស់ ្រ្ដូរ េនលែងផលែូវ
ការផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូររួរាន៖
• ការពបើ្រពចញពី្រន្លងផ្លវូរួយពៅ្រន្លងផ្លវូរួយ

ពទៀត។
• ការពបើ្រចូលផ្លវូនហ្វពីវពីកច្រផ្លវូចូល។
• ការពបើ្រចូលផ្លវូពីខ្ររផ្លវូឬជាយផ្លវូ។
រុននឹងផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូសូរផល់្សញ្ញា សរ្លងឹ
ពរើល្រញចា ្់រទំាងអស់ននយានយន្របស់អនា្រ
ពហើយ៖
• ពិនិត្យចរាចរណ៍ពៅ្ ងពកកាយនិងសង្ ង

អនា្រ។
• ក្រព�្រពរើលពឆ្វងឬសំ្ានដអនា្រពដើរ្បី

ឲ្យកបា្រដថា្រន្លងផ្លវូខដលអនា្រចង់ពបើ្រចូល
្ឺរសស�ះ។

• ពិនិត្យពរើលចរាចរណ៍យានជំនិះពទាចក្រ
យានយន្តនិងពទាចក្រយានពៅចំណុច្ំរ
បំាងរបស់អនា្រ។

• កតរូវកបា្រដថារានចពនា្ល ះក្រប់កោន់សករាប់
យានជំនិះអនា្រពៅ្រន្លងផ្លវូបនាទា ប់។
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េនលែងផលែូវ សបមា្រខ់ជង  
រុននឹងអនា្រពបើ្របរខជងសូរសរ្លងឹពរើលស្ាន
ភាពផ្លវូនិងចរាចរណ៍្ ងរុែខដលអាចបងកឲ្យ
យានជំនិះដនទពបើ្របរចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូអនា្រ។
ហារពបើ្របរពចញពីចំខណ្រផ្លវូធំសករាប់ពធ្វើ
ដំពណើ រឬជាយផ្លូវពដើរ្បីខជង។ខ្ររននចំខណ្រ
ផ្លវូធំសករាប់ពធ្វើដំពណើ រអាចរាន្ំរនូសបនាទា ត់
ពណ៌សពលើនផទាផ្លវូ។ការពបើ្រខជងយានជំនិះដនទ
ពៅចំណុចផ្លវូខែ្វងចំណុចឆ្លងកាត់ផ្លវូរថពភ្លើង
និងកច្រចូលផសារ្ឺរជាការពបើ្របរដ៏ពកោះថានា ្់រ។
សូរពបើ្របរខជងពៅខផនា្រ្ ងពឆ្វងនដ។អនា្រអាច
ពបើ្របរខជងពៅ្ ងសំ្ាបានលុះកតាខត៖
• ផ្លវូហាយពវទូលាយរាន្ំរនូសចបាស់សករាប់

្រន្លងផ្លវូពធ្វើដំពណើ រពីរឬពកចើនពៅ្រនាងុទិសពៅ
របស់អនា្រ។

• អនា្រពបើ្របរពៅ្ ងរុែអនា្រ្ំរពុងបត់ពឆ្វង
ពហើយអនា្ររិនបានពបើ្របរពចញពីផ្លវូពដើរ្បី
ខជងពនាះព�ើយ។ហារពបើ្របរខជងពៅ្ ង
ពឆ្វងនដពបើអនា្រពបើ្របរពនាះ្ំរពុងផល់្សញ្ញា 
បត់ពឆ្វង។

េនលែងផលែូវ សបមា្រ ់រ្យន្ដ មាន អនាកជិះ 
សលើស ពី មានា ក់/ យានជំនិះ ផ្ទុក មនុស្ស  
សបចើន (HOV) 
្រន្លងផ្លវូសករាប់យានជំនិះផទា្ុររនុសសេពកចើន 

(HOV) ្ឺរជា្រន្លងផ្លវូពិពសសរួយខដលពកបើ
សករាប់ខតរថយន្រានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ,
រថយន្តក្ររុងពទាចក្រយានយន្តឬយានយន្ត
បំភាយខផសេងតិច។អនា្រអាចពកបើ្រន្លងផ្លវូសករាប់
រថយន្រានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ/ HOV ឬកច្រផ្លវូ
ចូលកបសិនពបើយានជំនិះអនា្រផទា្ុររនុសសេចំនួន
អប្បររាខដលតកររូវឲ្យរានពដើរ្បីពកបើ្រន្លងផ្លវូ
សករាប់រថយន្រានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រឬអនា្រ
ពបើ្របរយានយន្តបំភាយខផសេងតិចខដលរាន
សា្ល ្រអ្រសេរពិពសសពចញពោយក្រសួងយានយន្ត 
(DMV)។ពបើអនា្រពបើ្របរយានយន្តបំភាយខផសេង
តិចនិង/ឬយានយន្ត្ូរនកាត់អនា្រអាចនឹងកតរូវ
បានពលើ្រខលងពីរាល់ការបង់នថ្លពៅពលើការពបើ្រ
បរពលើ្រន្លងផ្លវូសករាប់យានជំនិះផទា្ុររនុសសេ
ពកចើន  (HOT)។អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្ត
អាចពកបើ្រន្លងផ្លវូសករាប់រថយន្រានអនា្រជិះ
ពលើសពីរានា ្់រ/  HOV ខដលបាន្ំរណត់កបសិនពបើ
ោមា នការបង្ហា ញពផសេងពីពនះ។

ផ្្ល ្រសញ្ញា ពៅកច្រផ្លវូចូលឬពៅតារបពណ្ាយ
ផ្លវូនហ្វពីវកបាប់អនា្រពីចំនួនរនុសសេអប្បររា្រនាងុ
យានជំនិះរួយខដលតកររូវសករាប់្រន្លងផ្លវូ
សករាប់រថយន្រានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ/HOV។
ផ្្ល ្រសញ្ញា ទំាងពនះ្៏រកបាប់ពីបណ្ានថងា្រនាងុ
សប្ាហ៍និងពរា៉ាងខដលល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវឲ្យ
រថយន្រានអនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ/HOV អនុវត្
ផងខដរ។ចិពញចា ើរផ្លវូពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពនះកតរូវ
បានសរាគា ល់ពោយសញ្ញា ត្ូបងពពកជនិងោ្រ្យ 
“Carpool Lane” (្រន្លងផ្លវូសករាប់រថយន្រាន
អនា្រជិះពលើសពីរានា ្់រ)។្រន្លងផ្លវូទំាងពនះ្៏រកតរូវ
បានព្រពៅថា្រន្លងផ្លវូសករាប់យានយន្តផទា្ុរ
រនុសសេពកចើន (HOV) ផងខដរ។សូរ្ំុរឆ្លងកាត់
្ំរនូសបនាទា ត់ដិតពីរសសបោនា ពដើរ្បីចូលឬចា្រ
ពចញពី្រន្លងផ្លវូសករាប់រថយន្រានអនា្រជិះពលើស
ពីរានា ្់រ /HOV ពលើ្រខលងស្តិពៅកតង់កច្រពចញ
ឬកច្រចូលខដលបាន្ំរណត់។
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េនលែង ផលែូវកណា្ដ ល សបមា្រ្់រតស់ឆវង
្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាលសករាប់បត់ពឆ្វងស្តិពៅចំ
្រណ្ាលផ្លវូពៅរ្រនិងកតរូវបានសរាគា ល់ពោយ
្ំរនូសបនាទា ត់ពីរ។្ំរនូស្ ង្រនាងុ្ឺរជា្ំរនូស
បនាទា ត់ោច់ៗពហើយ្ំរនូស្ ងពករៅជា្ំរនូស
ដិតឬជាប់។ពបើផ្លវូរួយរាន្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាល
សករាប់បត់ពឆ្វងអនា្រកតរូវពកបើវាពដើរ្បីពកតៀរែ្លនួ
បត់ពឆ្វងឬពកតៀរែ្លនួសករាប់បត់កត�ប់ពកកាយ 

(CVC §21460.5 (c))។អនា្រអាចពបើ្របរបាន
កតឹរចរាងា យ200 ហ្វតីពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាល
សករាប់បត់ពឆ្វងប៉ាពុណា្ណ ះ។្រន្លងផ្លវូពនះរិន
ខរនជា្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍ធរមាតាឬសករាប់ពបើ្រ
ខជងពនាះព�ើយ។ពដើរ្បីបត់ពឆ្វងពចញពី្រន្លងផ្លវូ
ពនះសូរផល់្សញ្ញា ក្រព�្រពរើលពធ្វងសំ្ានិង
ពបើ្របរពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាលសករាប់បត់
ពឆ្វងពនះទំាងសសរុង។សូរ្ំុរឈប់ខដលពធ្វើឲ្យ្ូរថ



- 39 -

យានជំនិះអនា្ររាងំសទាះចរាចរណ៍។កតរូវកបា្រដ
ថា្រន្លងផ្លវូពនាះសស�ះទំាងពីរទិសរចួបត់ពៅ
ពពលណាខដលរានសុវត្ភិាពប៉ាពុណា្ណ ះ។សូរ
សរ្លងឹពរើលរថយន្តពធ្វើដំពណើ ររ្រកាន់អនា្រពៅ
្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខតរួយពោយពកតៀរែ្លនួចាប់ពផ្ើរ
បត់ពឆ្វង។
ពៅពពលបត់ពឆ្វងពចញពីចិពញចា ើរថនាល់ឬផ្លវូចូល
ផទាះសូរផល់្សញ្ញា ពហើយរង់ចំារហូតទាល់ខត
រានសុវត្ភិាព។បនាទា ប់រ្រអនា្រអាចពបើ្របរ
ចូលពៅ្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាលសករាប់បត់ពឆ្វង។
សូរពបើ្របរចូលចរាចរណ៍ពៅពពលណាខដល
រានសុវត្ភិាពប៉ាពុណា្ណ ះ។

េនលែងផលែូវ និងតំ្រនស់បមា្រខ់អ្រចូល
សែើម្បីឲ្យសេខជងសៅមុន
ជួនកាលតំបន់“ខអបចូល”
ពិពសសកតរូវបាន្ូរសសរាគា ល់ពៅ
ផ្លវូរាន្រន្លងផ្លវូពីរ។សូរពបើ្រចូល
តំបន់ទំាងពនះពដើរ្បីឲ្យរថយន្តពី
ពកកាយអនា្រខជងពៅរុន។
ផ្លវូែ្លះខដលរាន្រន្លងផ្លវូពីរ
រាន្រន្លងផ្លវូសករាប់ខជង។កបសិនពបើអនា្រ្ំរពុង
ពបើ្របរយឺតៗពៅពលើផ្លវូហាយពវរាន្រន្លងផ្លវូ
ពីរឬពលើផ្លវូខដលការពបើ្រខជងពំុរានសុវត្ភិាព
ពហើយរានយានជំនិះ5ឬពកចើនជាងពនះ្ំរពុង
ពបើ្របរតារពកកាយអនា្រពនាះអនា្រកតរូវពបើ្របរ
ចូលតំបន់ឬ្រន្លងផ្លវូសករាប់ខអបចូលពនះពដើរ្បី
អនុញ្ញា តឲ្យយានជំនិះដនទពបើ្របរខជងពៅរុន។

សញ្ញា សមាគា លផ់លែូវផុត
្រន្លងផ្លវូននផ្លវូនហ្វពីវកពរទំាង្រន្លងផ្លវូននវថីិទីក្ររុង
រួយចំនួនខដលដល់ចំណុចបញចា ប់កតរូវបាន
សរាគា ល់ពោយ្ំរនូសបនាទា ត់ោច់ធំៗពៅពលើ
ចិពញចា ើរផ្លវូ។កបសិនពបើអនា្រ្ំរពុងពបើ្របរពៅ្រនាងុ
្រន្លងផ្លវូរាន្ំរនូសបនាទា ត់ោច់ៗទំាងពនះសូរ
ពកតៀរែ្លនួចា្រពចញពីផ្លវូនហ្វពីវឬ្រន្លងផ្លវូខដល
នឹងកតរូវផុតពនះ។សូរសរ្លងឹពរើលផ្្ល ្រសញ្ញា 
ខដលកបាប់អនា្រឲ្យចា្រពចញឬ្៏រពបើ្រចូល
ជាពដើរ។

សញ្ញា សមាគា លេ់នលែងផលែូវសទ្ចបក
យានសប្រើបបាស់  (SHarrOwS)
Sharrows កតរូវបានពកបើកបាស់ពដើរ្បីបញ្្្់រ្រន្លង
ផ្លវូខដលអនា្រជិះពទាចក្រយានកតរូវបានអនុញ្ញា ត
ឲ្យពធ្វើដំពណើ រពលើផ្លវូពនាះពោយសសបចបាប់។

Sharrows កតរូវបានពកបើកបាស់ពដើរ្បីជួយអនា្រជិះ
ពទាចក្រយានឲ្យរានទីតំាងពធ្វើដំពណើ រពៅពលើ
ផ្លវូ។វា្៏រជួយពកកានររ្ល្ឹរដល់អនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្តផងខដរអំពីទីតំាងខដលអនា្រជិះ្រង់
អាចពកបើកបាស់សករាប់ពធ្វើដំពណើ រពលើផ្លវូ។

េនលែងផលែូវ សទ្ចបកយាន
្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយាន្ឺរជា គន្ង្្ូ វ ចរាចរណ៍ 
កំណតទ់ុក សកម្ប ់អ្នកទទាចកក យានខដលសរាគា ល់
ពោយ្ំរនូសបនាទា ត់ពណ៌សដិតជាធរមាតាផ្្ច់
ពៅជាសញ្ញា ចុចៗពៅ្ ងចុងរុននឹងវាដល់
កាច់កជរុង។វាែុសពី្ំរនូសបនាទា ត់សធរមាតាខដល
បង្ហា ញពៅខ្ររផ្លវូខដល្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយាន
ពោរពតារល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវទំហំជា្់រលា្់រពហើយ
កតរូវបានសរាគា ល់យា៉ាងចបាស់ថាជា្រន្លងផ្លវូ
ពទាចក្រយាន។
• សូរចាត់ទុ្រ្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយានឲ្យដូចោនា 

នឹង្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍ដនទពទៀត។
• ហារបត់ចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពនះកបសិនពបើរាន

អនា្រជិះពទាចក្រយានពៅពលើ្រន្លងផ្លវូពទាចក្រ
យាន។

• ហាររាងំសទាះចរាចរណ៍ពទាចក្រយានតារ
រយៈការបនយ្ទំហំខដលតកររូវសករាប់
ដំពណើ រពទាចក្រយានពោយសុវត្ភិាព
ជាធរមាតា្ឺរទំហំពី3ពៅ4ហ្វតី។
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ពៅពពលខដលអនា្រ្ំរពុងបត់ស្ាំនិងស្តិ្រនាងុ
ចរាងា យ200 ហ្វតីពីកាច់កជរុងឬស្តិពលើកច្រ
ចូលផ្លវូពនាះអនា្រកតរូវពបើ្រចូល្រន្លងផ្លវូពទាចក្រ
យានបនាទា ប់ពីដឹងចបាស់ថាោមា នចរាចរណ៍
ពទាចក្រយានខតប៉ាពុណា្ណ ះរចួសឹរបត់។ហារ
ពបើ្របរពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយានពៅពពល
ពផសេង។
អនា្រអាចចតពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយានបាន
ពបើយានជំនិះអនា្ររិនរាងំសទាះចរាចរណ៍អនា្រ
ជិះពទាចក្រយាននិង/ឬោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា  “No 

Parking” (ហារចត)  ោ្់របង្ហា ញពនាះ។
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានពដើរពោយរ៉ាទ័ូរ្ួររ
ពកបើកបាស់្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយានពោយកបរុង
កបយ័តនាពដើរ្បីពជៀសវាងការប៉ាះទងគាចិោនា ជារួយ
ពទាចក្រយានដនទពទៀត។

ការបត់
បត់ទឆ្ង–ពដើរ្បីបត់ពឆ្វងសូរពបើ្របរពៅជិត
្ំរនូសបនាទា ត់ខបងខច្រចំណុច្រណ្ាលឬចូល
ពៅ្រន្លងផ្លវូបត់ពឆ្វង។ចាប់ពផ្ើរផល់្សញ្ញា 
កបខហល 100  ហ្វតីរុននឹងបត់ពឆ្វង។សូរពរើល
្ងពឆ្វងនដអនា្រពហើយបនយ្ពល្បឿន។សូរ
ឈប់ពៅពីពកកាយ្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់។សូរ
ពរើលពឆ្វងពហើយពរើលសំ្ារចួពរើលពឆ្វងរង្ពទៀត
ពហើយបត់ពៅពពលខដលរានសុវត្ភិាព។ពៅ
ពពលអនា្របត់ពឆ្វងសូរ្ំុរបត់ពលឿនពព្រពហើយ
ពបើ្រ “កាត់កាច់កជរុង” នន្រន្លងផ្លវូខដលរាន
យានជំនិះពធ្វើដំពណើ ររ្ររ្រអនា្រ។

ឧទាហរណ៍ចន ការ បត ់ទឆ្ង

យសចក្ដ ីដណន្ពំសីុវតថែភិាព៖ែណៈរង់ចំាបត់ពឆ្វង
សូររ្រសា្រង់យានជំនិះអនា្រឲ្យកតង់ពៅរុែរហូត
ដល់រានសុវត្ភិាពពដើរ្បីចាប់ពផ្ើរបត់ពឆ្វង។
ពបើ្រង់យានជំនិះអនា្រតករង់ពៅពឆ្វងពហើយ
យានជំនិះរួយបុ្រអនា្រពីពកកាយអនា្រអាចកតរូវរញុ
ចូលពៅចរាចរណ៍្ ងពឆ្វងនដ។

ការបត់ពឆ្វងពលមាើសពភ្លើងក្រហរអាចពធ្វើបានខត
ពីផ្លវូឯ្រទិសចូលពៅផ្លវូឯ្រទិសរួយពទៀត
ប៉ាពុណា្ណ ះ។សូរផល់្សញ្ញា ពហើយឈប់ពពល
ពភ្លើងចរាចរណ៍ក្រហរពៅកតង់្ំរនូសបនាទា ត់
្ំរណត់។ពបើោមា ន្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់ពទសូរ
ឈប់យានជំនិះរុននឹងពបើ្រចូល្ំរនូសសករាប់
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។ពបើោមា ន្ំរនូសសករាប់
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ពទសូរឈប់រុននឹងពបើ្រ
ចូលផ្លវូកបសព្វ។អនា្រអាចបត់ពឆ្វងចូល្រនាងុ
ផ្លវូឯ្រទិសខដលរានចរាចរណ៍ពៅ្ ងពឆ្វង
ពបើោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា ហារឃាត់ការបត់ពឆ្វង។
សូរផល់្អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើងអនា្រជិះ្រង់ឬ
យានជំនិះដនទពទៀតខដល្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុ
ពពលពភ្លើងនបតងរបស់ពួ្រព្រ។
បតស់្្ដ ំ–ពដើរ្បីបត់សំ្ាសូរពបើ្របរពៅជិតខ្ររ
ផ្លវូ្ ងសំ្ា។ពបើរាន្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយាន
យន្តសូរពបើ្រចូល្រន្លងផ្លវូពនាះរិនឲ្យពលើស
ពី200ហ្វតីរុននឹងបត់។រនំពពរើលអនា្រជិះ្រង់
ឬអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តខដលអាចស្តិ
ពៅចពនា្ល ះយានជំនិះអនា្រនិងខ្ររផ្លវូពនាះ។
ចាប់ពផ្ើរផ្ល់សញ្ញា ្រនាងុចរាងា យកបខហលជា 

100 ហ្វតីរុននឹងបត់។សូរក្រព�្រពរើល្ ង
ស្ាំអនា្រពហើយបនយ្ពល្បឿន។សូរឈប់ពៅ
ពីពកកាយ្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់។សូរក្រព�្រ
ពរើលផ្លវូទំាងពីរពហើយបត់ពៅពពលខដលរាន
សុវត្ភិាព។ហារបត់រពំលាភពលើ្រន្លងផ្លវូរួយ
ពផសេងពទៀត។សូរបត់ពៅ្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ា។

ឧទាហរណ៍ ចន ការ បត ់ស្្ដ ំ
 

ហាេយប ើកកាតក់ាច ប់ជ រុង

ហាេបត់សុទី ហំ
ធំំ
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បត ់ស្្ដ  ំទល្មើស ទេ្ើង សញ្ញា  ចរាចរណ៍  កកហ�–សូរ
ផល់្សញ្ញា ពហើយឈប់ពពលពភ្លើងចរាចរណ៍
ក្រហរពៅកតង់្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់។ពបើោមា ន
្ំរនូសបនាទា ត់្ំរណត់ពទសូរឈប់រុននឹងពបើ្រ
ចូល្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។ពបើោមា ន
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ពទសូរឈប់
រុននឹងចូលផ្លវូកបសព្វ។អនា្រអាចបត់ស្ាំបាន
ពបើោមា នសញ្ញា ហារឃាត់ការបត់សំ្ា។សូរផល់្
អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើងអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយាន
យន្តអនា្រជិះ្រង់ឬយានជំនិះដនទពទៀតខដល
្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុពពលពភ្លើងនបតងរបស់ពួ្រព្រ។
បតស់្្ដ  ំទៅ ្ ្ូ វ ខដល ម្ន គន្ង ្ ្ូ វ ខដលបាន កំណត ់–អនា្រ
អាចបត់សំ្ាពោយរិនចំាបាច់ឈប់ពបើផ្លវូ
ខដលអនា្របត់ពៅរាន្រន្លងផ្លវូរិនបញចាូលររួោនា 
សករាប់យានជំនិះខដលបត់ស្ាំនិងរិនរាន
ផ្្ល ្រសញ្ញា ហារបត់ស្ាំពោយពសរី។អនា្រអាច
បន្តដំពណើ រពោយរិនចំាបាច់ឈប់ពបើពទាះបីជា
រិនពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហរពៅពលើ
ពែឿន្រណ្ាលថនាល់សករាប់ឲ្យយានជំនិះខដល
បន្តដំពណើ រកតង់ឆ្លងកាត់ផ្លវូកបសព្វ។ពបើរានពភ្លើង
សញ្ញា ចរាចរណ៍ឬផ្្ល ្រសញ្ញា ពៅចិពញចា ើរផ្លវូ
្ងសំ្ានន្រន្លងផ្លវូបត់សំ្ាអនា្រកតរូវខតពោរពតារ
ទិសពៅននពភ្លើងឬផ្្ល ្រសញ្ញា ចរាចរណ៍ពនាះ
។អនា្រចំាបាច់កតរូវខតផល់្សិទ្ធអិាទិភាពពៅឲ្យ
ពថមាើរពជើងខដលពដើរពៅពលើ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើង
ឆ្លងកាត់ជានិចចា។

ហា� បត ់ទល្មើស សញ្ញា  កពរួញ កកហ�–អនា្ររិនអាចបត់
សំ្ាឬពឆ្វងពលមាើសសញ្ញា កពរួញក្រហរព�ើយ។

ឧទ្ហរណ៍ស្ដីពី ការ ្រត ់ សឆវងនិង 
្រតស់ា្ដ ំ
ពលែពៅពលើរថយន្តពៅ្រនាងុដយាក្ររសំពៅពៅ
ពលើកបពយា្រខដលរានពលែពៅ្រនាងុទំព័រទំាង
ពនះ។សូរពកបើកបាស់ពភ្លើងសញ្ញា បត់របស់អនា្រ
ជានិចចា។
1. បត់ដឆ្ងដចញពដីផលាូ វដ�លម្នទថិសចរាចរណ៍

ផ្ទវយរ្ចាប់ពផ្ើរបត់ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ្ ង
ពឆ្វងនដខដលជិតបំផុតនឹងកទរូងផ្លវូ។ពបើរាន
សុវត្ភិាពសូរបត់ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូឆ្លងកាត់
ណារួយទំាងសសរុង(ដូចបង្ហា ញពោយ
សញ្ញា កពរួញ)។សូរពកបើ្រន្លងផ្លវូបត់ពឆ្វង
ពៅ្រណ្ាលកបសិនពបើរាន។ការបត់ពឆ្វង
អាចពធ្វើពចញពី្រន្លងផ្លវូពផសេងពទៀតពបើរាន
ផ្្ល ្រសញ្ញា ឬសញ្ញា កពរួញអនុញ្ញា តឱ្យ។

1

1

2*

2. បត់សំ្្ចាប់ពផ្ើរនថិង បញចា ប់ការបត់សំ្ាពៅ
្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខដលស្តិពៅជិតបំផុតនឹងខ្ររ
ផ្លវូ្ ងសំ្ានដអនា្រ។ហារបត់សំ្ារពំលាភ
ពលើ្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍រួយពផសេងពទៀត។រនំព
ពរើលពថមាើរពជើងអនា្រពបើ្រពទាចក្រយានយន្ត
និងអនា្រជិះ្រង់ពៅចពនា្ល ះយានជំនិះអនា្រនិង
ខ្ររផ្លវូ។ជួនកាលសញ្ញា ឬ្ំរនូសចិពញចា ើរ
ថនាល់អាចឲ្យអនា្របត់សំ្ាពចញពី្រន្លងផ្លវូរួយ
ពផសេងពទៀតដូចរានបង្ហា ញ្រនាងុកកាហ្វ្ិរ។

3. បត់ដឆ្ងដចញពដីផលាូ វដ�លម្នទថិសចរាចរណ៍
ផ្ទវយរ្ចូលផលាូវឯកទថិសចាប់ពផ្ើរបត់ពចញ
ពី្រន្លងផ្លវូខដលស្តិពៅជិតបំផុតនឹងកទរូង
ផ្លវូ។បត់ចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូណារួយខដល
រានសុវត្ភិាពដូចបង្ហា ញពោយសញ្ញា 
កពរួញ។
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4. បត់ដឆ្ងដចញពដីផលាូ វឯកទថិសចូលផលាូវដ�លម្នទថិស
ចរាចរណ៍ផ្ទវយរ្ចាប់ពផ្ើរបត់ពចញពី្រន្លង
ផ្លវូពឆ្វងបំផុត។បត់ចូលពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូណា
រួយខដលរានសុវត្ភិាពដូចបង្ហា ញពោយ
សញ្ញា កពរួញ។

5. បត់ដឆ្ងដចញពដីផលាូ វឯកទថិសចូលផលាូវឯកទថិស
ចាប់ពផ្ើរបត់ពចញពី្រន្លងផ្លវូពឆ្វងបំផុត។
រនំពពរើលពថមាើរពជើងអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយាន
យន្តនិងអនា្រជិះ្រង់ពៅចពនា្ល ះយានជំនិះ
អនា្រនិងខ្ររផ្លវូពីពកោះពួ្រព្រអាចពកបើ
កបាស់្រន្លងផ្លវូបត់ពឆ្វងពោយសសបចបាប់
សករាប់ការបត់ពឆ្វងរបស់ពួ្រព្រ។បត់ចូល
ពៅ្រន្លងផ្លវូណារួយខដលរានសុវត្ភិាព
ដូចបង្ហា ញពោយសញ្ញា កពរួញ។

5
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6. បត់សំ្្ពដីផលាូ វឯកទថិសចូលដៅផលាូវឯកទថិសចាប់
ពផ្ើរបត់ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូស្ាំបំផុត។ពបើរាន
សុវត្ភិាពអនា្រអាចបត់ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូណា
រួយ្៏របាន។ជួនកាលផ្្ល ្រសញ្ញា ឬ្ំរនូស
ពលើចិពញចា ើរថនាល់អាចឲ្យអនា្របត់សំ្ាពចញពី
្រន្លងផ្លវូរួយពផសេងពទៀតដូចរានបង្ហា ញ្រនាងុ
កកាហ្វ្ិរ។

7. បត់្តង់ផលាូ វបំដបករាងអក្សរ“T” ដចញពដីផលាូ វ
ឯកទថិសចូលផលាូវដ�លម្នទថិសចរាចរណ៍ផ្ទវយរ្
ចរាចរណ៍កតង់រានសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុន។អនា្រ
អាចបត់ពៅពឆ្វងឬពៅស្ាំពចញពី្រន្លង
ផ្លវូ្រណ្ាល។សូររនំពពរើលយានជំនិះអនា្រ
ពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តនិងអនា្រជិះ្រង់ពៅ
្រនាងុការបត់របស់អនា្រ។

7

ការ ្រត ់ បតឡ្រ ់សបកាយខែល សស្រ ចបា្រ់
ការបត់កត�ប់ពកកាយ្ឺរជាការបត់យានជំនិះ
អនា្រកត�ប់ពលើផ្លវូពដើរ្បីវលិពៅកាន់ផ្លវូខដលអនា្រ
បានពធ្វើដំពណើ ររ្រ។ពដើរ្បីបត់កត�ប់ពកកាយ
សូរផល់្សញ្ញា និងពកបើកបាស់្រន្លងផ្លវូ្ ងពឆ្វង
បំផុតឬ្រន្លងផ្លវូ្រណ្ាលសករាប់បត់ពឆ្វង។អនា្រ
អាចបត់កត�ប់ពកកាយបានពោយសសបចបាប់៖
• ពោយឆ្លងកាត់្ំរនូសបនាទា ត់ពលឿងពីរពៅ

ពពលខដលរានសុវត្ភិាពនិងសសបចបាប់។
• ពៅ្រនាងុតំបន់លំពៅោ្ឋ ន៖

–  ពបើោមា នយានជំនិះពបើ្របរតករង់រ្ររ្រអនា្រ
្រនាងុចរាងា យ 200 ហ្វតី។

– ពៅពពលណាសញ្ញា ចរាចរណ៍ពភ្លើង
ចរាចរណ៍ឬផ្្ល ្រសញ្ញា ការោរអនា្រពី
យានជំនិះពបើ្របរតករង់រ្ររ្រអនា្រ។

• ពៅផ្លវូកបសព្វពពលពភ្លើងនបតងឬសញ្ញា កពរួញ
នបតងលុះកតាខតរានផ្្ល ្រសញ្ញា 
“No U-turn” (ហារបត់កត�ប់ពកកាយ)។

• ពៅផ្លវូហាយពវខដលែណ្ឌ ខច្រលុះកតាខតរាន
្រខន្លងពបើ្ររួយពៅរបំាងែណ្ឌ កទរូងផ្លវូ។
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ការ ្រត ់  បតឡ្រ ់សបកាយខែល ែុស ចបា្រ់
ហារបត់កត�ប់ពកកាយ៖
• ពៅកតង់ឬពៅពលើផ្លវូរថពភ្លើងឆ្លងកាត់។
• ពៅពលើផ្លវូហាយពវខដលែណ្ឌ ខច្រពោយពបើ្រ

ឆ្លងកាត់្រខន្លងែណ្ឌ ខច្រ,ខ្ររផ្លវូ,ដីវាល,ឬ
្ំរនូសបនាទា ត់ពលឿងពីរចំនួនពីរខែសេ។

• ពៅ្រខន្លងខដលអនា្រពរើលរិនព�ើញចបាស់
្រនាងុចរាងា យ200ហ្វតីពៅ្រនាងុទិសពៅនីរួយៗ
ពោយសារខតផ្លវូពកាង,ទួល,ពភ្លៀងធា្ល ្់រ,អ័កភ
ឬរូលពហតុពផសេងពទៀត។

• ពៅ្រខន្លងរានោ្់រផ្្ល ្រ “No U-Turn” (ហារ
កត�ប់ពកកាយ)។

• ពៅពពលយានជំនិះដនទអាចនឹងបុ្រអនា្រ។
• ពៅពលើផ្លវូឯ្រទិស។
• ពៅរុែស្ានីយ៍ពន្លត់អ្រគាភ័ីយ។ហារពកបើ

កបាស់ផ្លវូស្ានីយ៍ពន្លត់អ្រគាភ័ីយពដើរ្ីបបត់
កត�ប់យានជំនិះអនា្រ។

• ពៅសង្ក ត់ោណិជ្្ររមា។តំបន់ខដលរាន
កពះវហិារផទាះខល្វងនិងព្រហោ្ឋ នរស់ពៅ
ពកចើន្រ្លបិនិងអោរសាធារណៈ(ពលើ្រ
ខលងខតសាលាពរៀន)្៏រកតរូវបានចាត់ទុ្រជា
សង្ក ត់ោណិជ្្ររមាផងខដរ។សូរបត់ពៅ
កតង់ផ្លវូកបសព្វខតប៉ាពុណា្ណ ះពលើ្រខលងរាន
ផ្្ល ្រសញ្ញា ហារឃាត់ការបត់ឬរាន្រខន្លង
ពបើ្រសករាប់ឱ្យបត់។

ការចត
ការ ចត សៅ សលើ ទួល
ពៅពពលអនា្រចត៖
• ពៅពលើផ្លវូចំពណាតសូរបត់្រង់ពដើរ្ប្ំុីរឲ្យ

យានជំនិះរអិលកជរុលចូល្រនាងុផ្លវូពបើនហា្វ ងំ
ែូចរិនដំពណើ រការ។

• ្របាលតករង់ចុះចំពណាតសូរបត់្រង់រុែ
ចូលពៅខ្ររផ្លវូឬតករង់ពៅចិពញចា ើរថនាល់។
សូរោ្់រនហា្វ ងំចត។

• ្របាលតករង់ព�ើងចំពណាតបត់្រង់រុែពចញ
ពីខ្ររផ្លវូពហើយទុ្រឲ្យយានជំនិះអនា្រវលិ
កត�ប់វញិពីរបីអិុញ។្រង់យានជំនិះ្ួររប៉ាះ
ខ្ររផ្លវូថមារៗ។សូរោ្់រនហា្វ ងំចត។

• ្របាលចុះចំពណាតឬព�ើងចំពណាតពៅពពល
ោមា នខ្ររផ្លវូសូរបត់្រង់ពដើរ្បឲី្យយានជំនិះ
វលិពចញពីកទរូងផ្លវូពបើនហា្វ ងំែូចរិន
ដំពណើ រការ។

ចុះ ចំទណ្ត ទឡើង ចំទណ្ត រ្ម ន ខគ� ្ ្ូវ    ចុះចំទណ្ត ឬ 
    ទឡើង ចំទណ្ត 
សូរោ្់រនហា្វ ងំចតរបស់អនា្រជានិចចាពហើយ
ោ្់រពលែយានជំនិះឬោ្់រឲ្យស្តិ្រនាងុទីតំាង
“សំចត”។

ការ ចត សស្រ គ្នា
ការចតសសបោនា ្ឺរជាបពចចា្រពទសពបើ្របររួយ
ខដលអនុញ្ញា តឲ្យអនា្រចតរថយន្តសសបោនា នឹងផ្លវូ
្រនាងុជួរជារួយនឹងរថយន្តពផសេងពទៀតខដលបាន
ចតរចួ។ជំហាន្ ងពកការពន្យល់ពីរពបៀបចត
សសបោនា ពោយសុវតិ្ភាព។
1. ខស្ង រក ចទន្្ះ។រ្រពរើលចពនា្ល ះយា៉ាងតិច 

3ហ្វតីខវងជាងយានជំនិះអនា្រ។ពៅពពលអនា្រ
រ្រព�ើញចពនា្ល ះសូរ្ ្ដល ់ សញ្ញា  ពដើរ្បីបង្ហា ញ
ពីបំណងឈប់ចតរបស់អនា្រ។

2. ទបើក យានជំនថិះ  អ្នកឲ្យ សសប  នរឹង ចទន្្ះ ឬ យានជំនថិះ 
ទៅខាង�ុ្កខន្ង ខដល អ្នក ចងច់ត។ ទុ្រ្ររា្ល ត
កបខហល  2 ហ្វតីពៅចពនា្ល ះយានជំនិះរបស់
អនា្រឬ្ររា្ល តពៅខ្រ្បរយានជំនិះរបស់អនា្រ
និងឈប់ពៅពពលកាងរុែននយានជំនិះ
របស់អនា្រសសបោនា នឹងចពនា្ល ះពនាះ។ពរើល
្រញចា ្់រពកកាយនិងក្រព�្រពរើលជំុវញិ
ែ្លនួអនា្រខក្រងរានយានជំនិះពធ្វើដំពណើ រ
រ្រ។ោ្់រពជើងអនា្រ្រងពលើនហា្វ ងំនិងោ្់រ
ពលែពៅពកកាយ។សូររ្រសាសញ្ញា បត់។
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របស់អនា្រ។ឥ�ូវពនះយានជំនិះអនា្រ្ួររស្តិ
ពៅសសបនឹងខ្ររផ្លវូនិងរិនឃា្ល តឆ្ងា យជាង 

18  អិុញពីខ្ររផ្លវូព�ើយ។

ជហំានទ ី 3

ទៅ ទពល ខដល រថយន្  សសប ជា�ួយនរឹង ខគ� ្ ្ូវ សូ� ទបើក ទៅ 
�ុ្ ទដើ�្បី ចត រថយន្ អ្នក ចំ កណ្្ដ ល ចទន្្ះ។

5. ពថិនថិត្យ ទ�ើលកត្ាបង្ក ទករះថា្ន ក់។ ពិនិត្យពរើល
តារ្រញចា ្់រនិងពរើលជំុវញិខក្រងរាន្រតា្ត 
បងគាពកោះថានា ្់ររុននឹងពបើ្រទា្វ រយានជំនិះ
របស់អនា្រ។ 

ការចតសលើ ខេមផលែូវខែលល្្រពណ៌
ខ្ររផ្លវូលាបពណ៌រានវធិានននការចតពិពសសៗ
ដូច្ងពកការ៖
ពណ៌ស–ឈប់យូរបំផុតពដើរ្ីបខតរ្រទទួលឬ
ោ្់រអនា្រដំពណើ រឬសំបុកត។
ពណ៌ចបតង–ចតសករាប់រយៈពពល្ំរណត់រួយ។
សូរពរើលសញ្ញា ពៅជិតតំបន់នបតងពនាះសករាប់
ការ្ំរណត់រយៈពពលឬរ្រពរើលការ្ំរណត់
រយៈពពលខដលបាន្ូរសពលើខ្ររផ្លវូ។
ពណ៌ទលឿង–ឈប់រិនឲ្យពលើសពីពពល្ំរណត់
ពដើរ្បីោ្់រឬទទួលអនា្រដំពណើ រឬទំនិញ។អនា្រ
ពបើ្របរយានជំនិះរិនពធ្វើអាជីវ្ររមាជាទូពៅ
តកររូវឲ្យពៅ្រនាងុយានជំនិះពនាះ។

ជហំានទ ី 1

ឈប ់រថយន្អ្នក ឲ្យសសប នរឹង រថយន្ ទៅ ចទន្្ះ ខាង �ុ្។

3. ដក ទជើង ទចញ ពី ហ្ហ្ាងំ។ រុននឹងអនា្រចាប់ពផ្ើរ
ថយពកកាយពរើលតារ្រញចា ្់រនិងពរើលជំុ
វញិែ្លនួអនា្រពដើរ្បីពជៀសវាងពកោះថានា ្់រ។ចាប់
ពផ្ើរពបើ្រថយពកកាយពោយយ្ររំុកបរាណ
ជា 45 អងសា។ 

4. 

45° 

ជហំានទី 2
បួង ថយ ចូល ចទន្្ះ ក្នុង ចលន្រាងជា អកសែរទអស (S)

តក�ង។់ចាប់ពផ្ើរបត់ចងកតូបង្វលិ្រង់ពចញពី
ខ្ររផ្លវូពៅពពលខដល្រង់ពកកាយស្តិ្រនាងុ
ចរាងា យ18 អិុញពីខ្ររផ្លវូ។អនា្រអាចកតរូវពបើ្រ
ពៅរុែឬពៅពកកាយពដើរ្បីតករង់យានជំនិះ
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ពណ៌ កកហ�–ហារឈប់ឈរឬចត។(រថយន្ត
ក្ររុងអាចឈប់ពៅ្រនាងុតំបន់្ូរសពណ៌ក្រហរ
ខដលបាន្ំរណត់សករាប់រថយន្តក្ររុង។)
ពណ៌ទ្ៀវ–ចំណតកតរូវបានអនុញ្ញា ត
សកម្ប់ខត ជនពិការឬអនា្រពបើ្របរឲ្យ
ជនពិការខដលរានសា្ល ្រសរាគា ល់
ឬផ្្ល ្រពលែពិពសសសករាប់
ជនពិការឬអតីតយុទ្ធជនខដលពិការ។ជនពិការ
ខដលរានសា្ល ្រសរាគា ល់ឬផ្្ល ្រពលែពិពសស
អាចចតពៅ្រនាងុតំបន់ពិពសសសករាប់រយៈពពល
រិន្ំរណត់ពោយរិន្ិរតពីការ្រករិតពពល។
តំបន ់ម្នខ្សែបន្ទា តក់ាត ់(បន្ទា ត់ទកទត) ខដលពៅ
ជាប់ចំណតយានយន្តរបស់ជនពិការ្ឺរជា
តំបន់ហា�ចត។សូរចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រ
របស់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) តាររយៈ
www.dmv.ca.gov ឬទូរសពទាពៅពលែ 1-800-

777-0133 ពដើរ្បីទទួលបានោ្រ្យពសនាើសំុសា្ល ្រ
សរាគា ល់ឬផ្្ល ្រពលែពិពសស។បុ្រគាលខដល
រានល្រ្ខណៈសរ្បត្តិក្រប់កោន់អាចពសនាើសំុតារ
នកបសណីយ៍ឬពៅការយិាល័យរូលោ្ឋ នរបស់
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ។ឯ្រសាររួយនឹង
កតរូវពចញឲ្យរាចា ស់ផ្្ល ្រពលែយានជំនិះជនពិការ
ឬអតីតយុទ្ធជនខដលពិការ។

ឧទាហរណ៍ ចន តំបន ់ម្ន ខ្សែ បន្ទា តក់ាត ់(បន្ទា ត ់ទកទត)

សម្គា ល៖់ ការបំោនសា្ល ្រសរាគា ល់នឹងនំាឲ្យរាន
ការបាត់បង់បុព្វសិទ្ធពិិពសស្រនាងុការចត។វា្៏រ
ជាបទពលមាើសរជ្ឈរឹពហើយអាចផ្តនាទា ពទាសពិន័យ
ជាកបា្់ររហូតដល់ $1,000 ឬោ្់រពន្ធនាោរពៅ
្រនាងុព្នធីរហូតដល់ 6ខែឬរងការពិន័យទំាង
ពីរ។
ឧទាហរណ៍ននការបំោនពៅពលើសា្ល ្រសញ្ញា ៖
• ពកបើកបាស់សា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់បនាទា ប់ពីកតរូវ

បានរាយការណ៍ថាបាត់ឬកតរូវបានលួច
ពោយរិនរាយការណ៍ថាបានរ្រព�ើញសា្ល ្រ/
ផ្្ល ្រសរាគា ល់ពនាះ។

• ឱ្យសា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់របស់អនា្រពៅឲ្យរិត្តភ័ក្រ
ឬសរាជិ្រក្ររួសារែចាី(ពទាះជាពិការឬរិនពិការ
្៏រពោយ)។

• ពោះដូរសា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់ជារួយរិត្តភ័ក្រឬ
សរាជិ្រក្ររួសារ។

• ពកបើសា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់ពៅពពលខដលរាចា ស់
សា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់រិនពៅ្រនាងុយានជំនិះ
ជារួយអនា្រ(ព្រមាងសរាជិ្រក្ររួសារឬ
និពយាជ្រខដលពិការជាពដើរ)។

• ពកបើសា្ល ្រ/ផ្្ល ្រសរាគា ល់របស់បុ្រគាលខដលបាន
សា្ល ប់។
សម្គា ល៖់ អនា្រកតរូវកប្រល់កត�ប់ពៅផ្្ល ្រពលែ
ឬសា្ល ្រសរាគា ល់យានជំនិះរបស់ជនពិការខដល
បានសា្ល ប់ពនាះពៅការយិាល័យរូលោ្ឋ ន
របស់ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ឬពផ្ើតារ
នកបសណីយ៍ពៅកាន់អាសយោ្ឋ ន៖
DMV 

PO Box 942869 MS D238 

Sacramento, CA 94269-0001
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ការចត ែុស ចបា្រ់
ហារចតឬចា្រពចញពីយានជំនិះរបស់អនា្រ៖
• ពៅ្រខន្លងខដលរានផ្្ល ្រសញ្ញា  “No Parking” 

(ហារចត)។
• ពៅពលើ្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់,

ចិពញចា ើរថនាល់,ចិពញចា ើរថនាល់ខដលបានបិទែ្លះ,ឬ
ពៅ្ងរុែផ្លវូចូលផទាះពទាះជារានឬោមា ន
្ំរនូស្៏រពោយ។

• ្រនាងុ្ររា្ល ត 3 ហ្វតីពីផ្លវូចូលពៅចិពញចា ើរថនាល់
សករាប់ជនពិការឬពៅពីរុែឬពៅពលើខ្ររ
ផ្លវូខដលអាចឲ្យពរៅអីរញុឆ្លងកាត់ចិពញចា ើរ
ថនាល់។

• ពៅ្រនាងុបរពិវណចំណតជនពិការលុះកតាខតអនា្រ
ជាជនពិការនិងបង្ហា ញសា្ល ្រសរាគា ល់ឬផ្្ល ្រ
ពលែពិពសស។

• ពៅ្រនាងុចពនា្ល ះជិតនឹងបរពិវណចំណតជនពិការ
ពបើរាន្ំរនូសខែសេបនាទា ត់កាត់ (បនាទា ត់ពកទត) 

(CVC §22507.8(c)(2))។
• ពៅ្រនាងុបរពិវណខដល្ំរណត់សករាប់ចតឬ

យានជំនិះោមា នការបំភាយខផសេងខដលរាន
បង្ហា ញសញ្ញា សរាគា ល់។

• ពៅ្រនាងុផ្លវូពកការដីឬពៅពលើសាព នពលើ្រខលង
ខត្រខន្លងខដលកតរូវបានអនុញ្ញា តពោយផ្្ល ្រ
សញ្ញា ។

• ពៅ្រនាងុ្ររា្ល ត 15 ហ្វតីពី្របាលបំពង់ទឹ្រពន្លត់
អ្រគាភ័ីយ ឬផ្លវូចូលស្ានីយ៍ពន្លត់អ្រគាភ័ីយ។

• ពៅពលើឬ្រនាងុ្ររា្ល ត 7  ½ ហ្វតីពីផ្លវូរថពភ្លើង។
• ពៅចពនា្ល ះតំបន់សុវត្ភិាពនិងខ្ររផ្លវូ។
• “ការចតកតរួតោនា ”។(ការចតពៅពលើផ្លវូ

ពៅពពលខដល្រខន្លងចំណតសសបចបាប់
ពៅតារខ្ររផ្លវូកតរូវបានចតអស់។)

• ពៅពលើ្ ងបនញ្ចា សទិសននផ្លវូ។
• ពៅពលើខ្ររផ្លវូពណ៌ក្រហរ។

• ពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវពលើ្រខលងខត៖
– ពៅ្រនាងុពពលអាសននា
– ពៅពពលខដលឧប្ររណ៍ឬរនន្រី្រសា

សន្សុិែតកររូវឱ្យឈប់
– ពៅ្រខន្លងខដលរានការអនុញ្ញា តឱ្យ

ឈប់ជា្់រលា្់រ។យានជំនិះ (ពទាះបីជា
របស់ជនពិការ) ខដលកតរូវបានបញ្ឈប់,
ចត,ឬបញ្ឈរទុ្រពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវពលើសពី
បួនពរា៉ាងអាចនឹងកតរូវបានយ្រពចញ 

(CVC §22651(f))។
សម្គា ល៖់ ពបើអនា្រកតរូវឈប់ពៅពលើយនយ្ថអនា្រ
កតរូវចតឱ្យផុតពីចិពញចា ើរផ្លវូពហើយស្តិពៅ្រនាងុ
យានជំនិះពោយកតរូវចា្់រពសាទា្វ ររហូតដល់
ជំនួយរ្រដល់។សូរទុ្រចពនា្ល ះក្រប់កោន់
សករាប់ឲ្យយានជំនិះដនទពបើ្របរខជងអនា្រ
ពោយពសរ។ីយានជំនិះរបស់អនា្រ្រប្បីអាចពរើល
ព�ើញយា៉ាងពហាចណាស់ 200 ហ្វតីពីទិសពៅ
នីរួយៗ។

វធិានពិសសសៗ សបមា្រក់ារចត
• ពៅពពលខដលអនា្រចតសសបនឹងខ្ររផ្លវូពៅផ្លវូ

រាបពសមាើពនាះ្រង់រថយន្តរុែនិងពកកាយកតរូវខត
សសបោនា ពហើយស្តិពៅ្រនាងុ្ររា្ល ត 18 អិុញ
ពីខ្ររផ្លវូ។សូរចតឱ្យសសបោនា ជារួយផ្លវូ
ពបើោមា នខ្ររផ្លវូពទពនាះ។

• រិនកតរូវចា្រពចញពីយានជំនិះែណៈពពលខដល
រា៉ាសីុនពៅខតដំពណើ រការ។សូរពន្លត់រា៉ាសីុន
ពហើយោ្់រនហា្វ ងំចត។

• ពៅពពលខដលអនា្រពកតៀរពចញពីយានជំនិះអនា្រ
សូរពរើលពោយកបរុងកបយ័តនាខក្រងរានយាន
ជំនិះអនា្រជិះ្រង់និងអនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយនខ្ដល្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ។រិនកតរូវ
ពបើ្រទា្វ រ្ ងអនា្រពបើ្របរពទលុះកតាខតវារាន
សុវត្ភិាព្រនាងុការពបើ្រពហើយអនា្ររិនរ ំ្ ន
ដល់ចរាចរណ៍។រិនកតរូវពបើ្រទា្វ រទុ្រពចាល
យូរជាងការចំាបាច់ព�ើយ។
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ទម្្ប ់អនុវត្ដន ៍ក្នុង  ការទបើកបរ 
ទោយ សុវត្ថិភាព

ការផ្ដលស់ញ្ញា
សូរផ្ល់សញ្ញា ពៅរាល់ពពលខដលអនា្របត់
ពឆ្វងសា្ត ំប្តរូ្រន្លងផ្លវូបនយ្ពល្បឿនឬឈប់។
វាអាចឱ្យអនា្រពបើ្របរយានយន្តអនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្អនា្រជិះ្រង់និងពថមាើរពជើង
ពផសេងពទៀតដឹងអំពីពចតនារបស់អនា្រ។
ការផល់្សញ្ញា អាចកតរូវបានពធ្វើព�ើងពោយ
ចលនានដឬពោយការពកបើកបាស់ពភ្លើងសញ្ញា 
យានជំនិះ។ពបើពន្លកឺពះអាទិត្យភ្លឺពព្រពធ្វើឱ្យពិបា្រ
ពរើលពភ្លើងសញ្ញា សូរពកបើសញ្ញា ពោយនដនិង
កបអប់នដ។

ជាញឹ្រញប់អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយនព្កបើ
សញ្ញា នដពដើរ្បឱី្យង្យសសរួលពរើលព�ើញ។
អនា្រជិះ្រង់អាចផ្តល់សញ្ញា បត់សា្ត ំពោយនដសា្ត ំ
លាតកតង់ពចញពករៅចង្អលុពៅសា្ត ។ំ
ការផ្ល់សញ្ញា ៖
• ពៅចរាងា យ 100 ហ្វតីចុងពកកាយរុនពពល

ពៅដល់្រខន្លងបត់(បត់ពឆ្វងឬសា្ត )ំ។
សូ�កបយ័ត្ន! —ពទាះបីជាអនា្រផ្តល់សញ្ញា សូរ្ំុរ
សនមាតពោយស្វយ័កបវត្ិថាចពនា្ល ះខដលអនា្រចង់
ពៅោមា នចរាចរណ៍ឱ្យពសាះ។
• រុនពពលប្តរូ្រន្លងផ្លវូណារួយ។សូរពិនិត្យ

ពរើល្រញចា ្់រពរើលពឆ្វងស្ាំពហើយពិនិត្យ
ចំណុច្ំរបំាងរបស់អនា្ររុនពពលប្តរូ្រន្លងផ្លវូ។

• យា៉ាងតិច  5 វនិាទីរុនពពលខដលអនា្រប្តរូ
្រន្លងផ្លវូពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវ។

• រុនពពលពបើ្រចូលពៅជិតខ្ររផ្លវូឬចា្រពចញ
ពីខ្ររផ្លវូ។

• ពៅពពលខដលអនា្រប្តរូទិស។
• ពទាះពៅពពលខដលអនា្រពរើលរិនព�ើញ

យានជំនិះពផសេងពទៀត្៏រពោយ។យានជំនិះ
ខដលអនា្រពរើលរិនព�ើញអាចបង្ហា ញែ្លនួ
រួយរពំពចពហើយបុ្រអនា្រ។

• ពបើអនា្រចង់បត់ពៅហួសពីផ្លវូកបសព្វសូរ
ផ្តល់សញ្ញា ពៅពពលខដលអនា្រស្តិពៅ្រនាងុ
ផ្លវូកបសព្វ។ពបើអនា្រផ្តល់សញ្ញា ពលឿនពព្រ
អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតអាច្ិរតថាអនា្រចង់បត់
ពៅ្រនាងុផ្លវូកបសព្វពហើយពួ្រព្រអាចពបើ្រ
ពចញពីរុែអនា្រ។

សូរចងចំាថាកតរូវឈប់ផ្តល់សញ្ញា បនាទា ប់ពី
បត់រចួ។

ការកាចច់ង្កូត
ការកគប់កគងចង្កូត–យានជំនិះទំពនើបតកររូវឱ្យរាន
ការកបឹងតិចតួចពៅពពលបត់។សូរពរើលនដ
ចងកតូដូចពៅនឹងរុែនា�ិកាពហើយោ្់រនដរបស់
អនា្រពៅចំណុចពរា៉ាង 9 និងពរា៉ាង 3 ឬពៅពកការ
បន្តចិពៅជិតពរា៉ាង 8 និងពរា៉ាង 4។ទំាងពនះ្ឺរជា
ចលនានដខដលចង់បានខដលកាត់នយ្លទ្ធភាព
ននការកាច់ចងកតូ្ ្ល ងំពព្រ។
ពដើរ្ីបកាត់បនយ្របួសពលើ្ំរភួននដនិងកបអប់នដ
ពនាះនដរបស់អនា្រ្ួររោ្់រខផនា្រោ្់រ្រណ្ាល្ ង
ពកការនដចងកតូពោយ្រនា្ល ្់រករារនដរបស់អនា្រ
ពៅពករៅចងកតូពហើយពរនដអនា្រសន្ធងឹពលើររឹនដ
ចងកតូ។
ទាញ-រុញចង្កូត–សូរពកបើការទាញ-រញុចងកតូ
សករាប់ការកាច់ចងកតូភា្រពកចើន។រញុចុះពោយ
នដរា្ខ ងពហើយទាញព�ើងពោយនដរា្ខ ងពទៀត។
វាពធ្វើឲ្យការកាច់ចងកតូបានរលូននិងកាត់បនយ្
ការកាច់ចងកតូកជរុលខដលអាចពធ្វើឱ្យបាត់បង់
រាចា ស់ការ។សូរោ្់រនដនិងពរនដរបស់អនា្រពៅ
្ងពករៅនដចងកតូ។

បតទ់ឆ្ង បតស្់្ំ

បន្យទល្បឿន ឬឈប់
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ការកាចច់ង្កូត  ទោយ ចលន្ ចដគងរ្ន –សូរកាច់ចងកតូ
ពោយចលនានដ្រងោនា ពៅពពលខដលចលនា
ចងកតូអាចរានពកោះថានា ្់រដូចជាពៅពពលខដល៖
• ចត
• បត់សា្ត ំ្ ្ល ងំ
• ទប់ចងកតូពពលរអិល។
ពកបើចលនារហ័សពៅពពលចាប់ពផ្ើរកាច់ចងកតូ
បនាទា ប់រ្រពកបើចលនាយឺតៗពោយរលូន
ពៅពពលតករង់្រង់យានជំនិះ។
ការកាចច់ង្កូតទោយទកបើចដម្្ខ ង–ពកបើការកាច់ចងកតូ
ពោយពកបើនដរា្ខ ងពដើរ្ីប៖
• កាច់ចងកតូបត់កត�ប់ខដលរិនកតរូវការបត់ពៅ

ពឆ្វងឬពៅសា្ត ទំំាងសសរុង
• ពៅពពលកបតិបតិ្ការកតរួតពិនិត្យយានជំនិះ

ពដើរ្បីរ្រព័ត៌រានសុវត្ភិាពឬផ្សុ្រភាព។

សុីសផលែ សេលែើងហាវ  និង 
សញ្ញា អាសននា
យបបើសុយីផលារបសអ់នាក
• ខតពៅពពលរានភាពចំាបាច់ពដើរ្បីបពញចា ៀស

ការប៉ាះទងគាចិ។
• ពដើរ្បីពយាយារទា្់រទាញ“ក្រខសខភនា្រ” របស់

អនា្រពបើ្របរដនទ។អនា្រអាចចុចសីុពផ្លពដើរ្បីឱ្យ
សញ្ញា ពៅអនា្រពបើ្របររានា ្់រពទៀតខដលអាចបត់
ពៅពីរុែអនា្រពហើយបងកឱ្យរានការប៉ាះទងគាចិ។

• ពៅពលើផ្លវូភនាចំពង្អៀតខដលអនា្ររិនអាចពរើល
ព�ើញពៅ្ ងរុែយានយន្អនា្រយា៉ាងតិច 

200ហ្វតី។

ហាេយបបើសុយីផលារបសអ់នាក
• ពបើអនា្រពបើ្របរឬអនា្រជិះ្រង់្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ

យឺតៗពហើយអនា្រចង់ឱ្យពួ្រោត់ពបើ្របរពលឿន
ឬពចញពីផ្លវូអនា្រ។អនា្រពបើ្របរឬអនា្រជិះ្រង់រិន
អាចពៅពលឿនបានពោយសុវតិ្ភាពពោយសារ
ខតជំងឺ,វពង្វងផ្លវូ,សសវងឹ,ឬយានជំនិះរានបញ្ហា 
បពចចា្រពទស។

• ពដើរ្បីឱ្យសញ្ញា ពៅអនា្រពបើ្របរដនទពទៀតថា
ពួ្រព្របានកបកពឹត្ត្ំរហុស។សពរ្លងសីុពផ្ល
របស់អនា្រអាចពធ្វើឱ្យពួ្រព្រកបកពឹត្ត្ំរហុស
ពកចើនជាងពនះឬពួ្រព្រអាចែឹងសរបារនិង
សងសឹ្រវញិ។

• ពោយសារខតអ្នកអាចនឹងែឹងឬរិនសបបាយ
ចិត្ត។

• ចុចសីុពផ្លោ្់រពថមាើរពជើងអនា្រជិះ្រង់ឬអនា្រពបើ្រ
បរពទាចក្រយានយន្លុះកតាខតចំាបាច់ពដើរ្បី
បពញចា ៀសការប៉ាះទងគាចិ។សូរចងចំាថាសពរ្លង
សីុពផ្លរបស់អនា្ររានសពរ្លង ្្ល ងំជាងពពលពៅ
្ងពករៅយានជំនិះ។
សម្គា ល៖់ សពរ្លងសីុពផ្លរបស់អនា្រអាចបំភ័យ
អនា្រពបើ្របរដនទ។វារានសុវត្ភិាពជាង
ពៅពពលខដលអនា្របន្យពល្បឿនឬឈប់
ជំនួសឱ្យការចុចសីុពផ្លរបស់អនា្រ។

យបបើយេលា ើងហា្វ របសអ់នាក
• ពៅពពលខដលរានពព្រសសអាប់,្ំរពុង

ពភ្លៀង,ធា្ល ្់រកពិលឬចុះអ័ពទា។ពបើល្រ្ខែណ្ឌ 
អាកាសធាតុតកររូវឱ្យអនា្រពកបើផ្លតិទឹ្រអនា្រកតរូវ
ពបើ្រពភ្លើង្ូរត—ពនះ្ឺរជាចបាប់។

• ពៅពពលកពឹ្រខដលរានចុះអ័ពទាពពលខដល
្រញចា ្់ររថយន្តរបស់អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀត
អាចនឹងសសអាប់ឬ  “ចុះអ័ពទា”។

• ពៅពពលណាខដលរានស្ានភាព (ពព្រ, 

ពភ្លៀង, កពិល, ធូលី, ខផសេង, អ័ពទា, ជាពដើរ) រារាងំ
អនា្ររិនឲ្យពរើលព�ើញយានជំនិះដនទ។ អនា្រ
ពបើ្របរពផសេងពទៀតអាចរានបញ្ហា ពរើលរិន
ព�ើញអនា្រដូចោនា ខដរ។

• ពៅពលើផ្លវូជនបទឬផ្លវូភនាំពទាះពៅពពលនថងា
រានពន្លឺកពះអាទិត្យក្រប់កោន់្៏រពោយ។
ការពធ្វើខបបពនះអាចជួយឱ្យអនា្រពបើ្របរពផសេង
ពទៀតពរើលព�ើញអនា្រពហើយអាចជួយអនា្រ
បពញចា ៀសការប៉ាះទងគាចិោនា ។

• ពៅពពលចំាបាច់ពដើរ្ីបទា្់រទាញចំណាប់
អាររមាណ៍របស់អនា្រពបើ្របររានា ្់រពទៀត។
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យបបើសញ្ញា អាសននារបសអ់នាក
ពបើអនា្រអាចពរើលព�ើញការប៉ាះទងគាចិពៅ្ ងរុែ
សូរកពរានអនា្រពបើ្របរពីពកកាយអនា្រពោយពបើ្រ
ពភ្លើងសញ្ញា អាសននារបស់អនា្រឬជាន់នហា្វ ងំ
ពលឿនៗបីឬបួនដង។អនា្រ្៏រអាចពកបើសញ្ញា 
ពោយនដពៅពពលបនយ្ពល្បឿនឬឈប់។
ហារឈប់ពៅពលើផ្លវូលុះកតាខតចំាបាច់សករាប់
សុវត្ិភាពឬពដើរ្បីពោរពចបាប់។ពបើអនា្រកតរូវ
ឈប់ពនាះសូរជាន់នហា្វ ងំជារុនជាសញ្ញា 
ដល់យានជំនិះ្ ងពកកាយអនា្រ។ពបើយានជំនិះ
របស់អនា្រែូចពៅពលើផ្លវូកតរូវឱ្យចបាស់ថា
អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតអាចពរើលព�ើញវា។ពបើ
យានជំនិះអនា្ររានបញ្ហា និងកតរូវការឈប់ពនាះ
សូរពធ្វើតារវធិានទំាងពនះ៖
• ពបើ្រពចញពីផ្លវូឱ្យឆ្ងា យពីចរាចរណ៍ទំាងអស់

តារខដលអាចពធ្វើបាន។
• ពបើអនា្ររិនអាចចា្រពចញទំាងសសរុងពីផ្លវូពទ

ពនាះសូរឈប់ពៅ្រខន្លងខដលព្រអាចពរើល
ព�ើញអនា្រនិងយានជំនិះរបស់អនា្រពីពកកាយ។
រិនកតរូវឈប់ពៅជិតទីទួលឬពៅជំុវញិផ្លវូ
ពកាងព�ើយ។

• ពបើ្រពភ្លើងសញ្ញា អាសននារបស់អនា្រពបើអនា្ររិន
ពបើ្រពៅរុែ។ពបើយានជំនិះរបស់អនា្ររិនរាន
ពភ្លើងសញ្ញា អាសននាអនា្រអាចនឹងពកបើពភ្លើង
សញ្ញា បត់ជំនួសបាន។

• ពបើរានសុវត្ភិាពពបើ្រ្រករប្របាលយានជំនិះ
ពដើរ្បីផ្តល់សញ្ញា អាសននា។

• ផ្តល់ឱ្យអនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតនូវសញ្ញា ឱ្យ
កបរុងកបយ័តនាក្រប់កោន់។សូរោ្់រពភ្លើងឬ
សញ្ញា កតីពកាណសរាគា ល់ភាពអាសននាពៅ
ចរាងា យ 200-300 ហ្វតីពីពកកាយយានជំនិះ
របស់អនា្រ។ពនះអាចឱ្យអនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀត
ប្តរូ្រន្លងផ្លវូពបើចំាបាច់។សូរកបរុងកបយ័តនា្រនាងុ
ការពកបើកបាស់ពភ្លើងសញ្ញា អាសននា។ពួ្រវាអាច
បងកជាអ្រគាភ័ីយជាពិពសសពៅពពលពកបើពៅ
ជិតសារធាតុរាវខដលង្យឆ្បពឆះ។

• ពបើអនា្ររិនរានពភ្លើងសញ្ញា អាសននាសូរពធ្វើ
តារវធិានដូចបានពរៀបរាប់្ ងពលើពហើយ
អងគាយុពៅ្រនាងុយានជំនិះអនា្ររហូតជំនួយរ្រ
ដល់។សូរកបរុងកបយ័តនាចំពោះសុវត្ភិាព
របស់អនា្រពហើយកតរូវទៅឆ្ងា យ ពី្្ូ វ។

ចូរចងចា៖ំរិនកតរូវពយាយារផ្្ល ស់ប្តរូ្រង់
រថយន្តព�ើយពបើអនា្រកតរូវឈរពៅ្រនាងុ
្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍ពនាះ។

ការសផញើ សារជា អក្សរ និង ទូរសព្ទថែ
វាជាអំពពើែុសចបាប់្រនាងុការពបើ្របរយានយន្
ែណៈពពលខដល្ំរពុងពកបើឧប្ររណ៍ទំនា្់រទំនង
ពអ�ិចកតរូនិ្រឥតខែសេពដើរ្បីសរពសរពផ្ើឬអាន
សារជាអ្រសេរសារភា្ល រៗនិងអីុខរ៉ាលលវោះ្តាដត
អនា្ររានអាយុ18ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះពហើយពកបើ
ឧប្ររណ៍ទំនា្់រទំនងពអ�ិចកតរូនិ្រឥតខែសេ
ខដលកតរូវបានរចនាព�ើងពដើរ្បីដំពណើ រការពោយ
សពរ្លងនិងដំពណើ រការពោយរិនពកបើនដសករាប់
សរពសរតារអានពផ្ើឬសា្ត ប់រពធយាបាយទំនា្់រ
ទំនងជាអ្រសេរពៅពពលពបើ្របរ។
ពទាះបីជាឧប្ររណ៍ខដលរិនពកបើនដកតរូវបាន
អនុញ្ញា ត(ពលើ្រខលងខតអនីតិជន)្៏រពោយ
អនា្រពបើ្របរ្ួររកាត់បនយ្ការខបងខច្រអាររមាណ៍
ពដើរ្បពីផ្្ត តពលើទរា្ល ប់អនុវតន៍្ពបើ្របរពោយ
សុវតិ្ភាព។
• ពៅទូរសពទាសំុជំនួយពៅពពលអាសននា

ខតប៉ាពុណា្ណ ះ។
• ពបើទូរសពទានដរបស់អនា្រពរាទិ៍សូរ្ំុរទទួលវា។

ទុ្រឲ្យការពៅទូរសពទាពនាះពៅជាសារសពរ្លង
ពបើអនា្ររាន្ររមាវធីិពនះ។

• ពបើអនា្រចំាបាច់កតរូវពៅទូរសពទាសូរចា្រពចញ
ពីផ្លវូពោយសុវត្ភិាពពហើយឈប់រុនពពល
ពៅទូរសពទា។

• រ្រសាការសនទានាតារទូរសពទាឲ្យែ្លីឬពបើអាច
ឱ្យអនា្រររួដំពណើ រពៅទូរសពទាពនាះជំនួស។

ហា�ពកបើកបាស់ទូរសពទានដរបស់អនា្រ៖
• ្រនាងុពពលរានស្ានភាពពកោះថានា ្់រ។
• ពដើរ្បីចូលររួការសនទានាខដលនំាឱ្យខប្រ

អាររមាណ៍។
សម្គា ល៖់ អនីតិជន�ថិនអាច ពកបើទូរសពទានដបានពទ
ពលើ្រខលងខត្រនាងុ្ររណីអាសននាជា្់រលា្់ររួយ
ចំនួន (សូរពរើលខផនា្រ “អនីតិជននិងទូរសពទានដ” 

ពៅទំព័រទី 12 សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ)។
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ការកំណត ់ទីតាងំ របស់ 
យានជំនថិះ

េមាលែ តកនាុងសពល ស្រើក្ររ
បយញ្ច ៀសយបគ្ះថ្នា កេ់្ដងេួយៗ
ឧបរាថារានយានជំនិះរ្រពី្ ងពឆ្វងនដអនា្រ
ពហើយ្ុររារជិះ្រង់ពៅ្ងសា្ត នំដរបស់អនា្រ។
ជំនួសឱ្យការពបើ្របរពៅចពនា្ល ះយានជំនិះនិង
្ុររារពនាះសូរបពញចា ៀសពកោះថានា ្់ររង្រួយៗ។
ជាដំបូងបន្យពល្បឿនពហើយទុ្រឱ្យយានជំនិះ
ពៅផុត។បនាទា ប់រ្រពបើ្រពៅពឆ្វងពដើរ្បីទុ្រ
្ររា្ល តធំសករាប់ពបើ្រខជង្ុររារខដលជិះ្រង់។

ដវកដញកភាពខុសគ្នា
ពពលែ្លះរានពកោះថានា ្់រទំាងសង្ងផ្លវូ្រនាងុ
ពពលខតរួយ។ឧទាហរណ៍រានរថយន្តចត
ពៅ្ងសា្ត ំពហើយរានរថយន្តពបើ្រពៅ្ ង
ពឆ្វង។្រនាងុ្ររណីពនះអ្វីខដលល្អបំផុតសករាប់
ពធ្វើ្ឺរ“ខវ្រខញ្រភាពែុសោនា ”។ពបើ្រពៅផ្លវូ
្រណា្ត លរវាងរថយន្តខដល្ំរពុងរ្រនិងរថយន្ត
ខដលឈប់សំចត។
ពបើពកោះថានា ្់ររួយធំជាងពកោះថានា ្់ររួយពទៀត
សូរទុ្រ្ររា្ល តធំដល់ស្ានភាពខដលពកោះថានា ្់រ
បំផុតពនាះ។ឧបរាថារានរថយន្តរ្រពី្ង
ពឆ្វងនដអនា្រពហើយ្ុររារជិះ្រង់ពៅ្ងសា្ត នំដ
អនា្រ។្ុររារពនាះទំពនាងជាបំលាស់ទីរួយ
រពំពច។ដូពចនាះសូរបន្យពល្បឿនពហើយពបើ
រានសុវត្ភិាពសូរពកបើ្រន្លងផ្លវូរបស់អនា្រពៅ
្ងពឆ្វងឱ្យបានពកចើនតារខតអាចពធ្វើបានរហូត
ទាល់ខតអនា្រឆ្លងផុត្ុររារពនាះ។

បុគ្គលដែលម្នយបគ្ះថ្នា កច់យំពាះអនាកយបើកបរ
បពងកើន្ររា្ល ត្រនាងុការពបើ្របររបស់អនា្រនិងទុ្រ
ចពនា្ល ះឱ្យធំសករាប់អនា្រពបើ្របរខដលអាចបងក
ពកោះថានា ្់រ។បុ្រគាលខដលរានពកោះថានា ្់រររួរាន៖
• អនា្រពបើ្របរខដលរិនអាចពរើលព�ើញអនា្រ

ពោយសារខតបំាងពោយអោរពដើរពឈើឬ
រថយន្តដនទពផសេងពទៀត។

• អនា្រពបើ្របរខដលថយពចញពីផ្លវូចូលផទាះឬ
្រខន្លងចំណត។

• អនា្រពបើ្របរខដលខជងអនា្រពៅពពលខដលរាន
ផ្លវូពកាងឬរានយានជំនិះរ្រពីរុែ។

• អនា្រពបើ្របរខដលបកររុងនឹងកតរូវចូល្រនាងុ
្រន្លងផ្លវូរបស់អនា្រពដើរ្បីព្រចពីយានជំនិះឬ
ពថមាើរពជើងឬអនា្រជិះ្រង់ឬឧបស្រគាឬពោយសារ
ខតរាន្រន្លងផ្លវូតិចជាងពៅ្ ងរុែ។

• ពថមាើរពជើងកាន់ឆ័កតពៅពីរុែពួ្រព្រឬរួ្របំាង
ពលើខភនា្ររបស់ពួ្រោត់។

• បុ្រគាលខដលខប្រអាររមាណ៍ដូចជា៖
– អនា្របញូ្នឥវា៉ាន់
– ្ររមា្ររសំណង់
– ពថមាើរពជើងខដលខប្រអាររមាណ៍ដូចជាអនា្រ

ខដល្ំរពុងនិយាយទូរសពទាឬសរពសរ
សារជាអ្រសេរ

– ្ុររារខដលឧសសាហ៍រត់ចូល្រនាងុផ្លវូពោយ
រិនបានពរើល

– អនា្រពបើ្របរខដលនិយាយទូរសពទាឬ
និយាយជារួយអនា្រររួដំពណើ ររបស់ែ្លនួ

– អនា្រពបើ្របរខដលពរើលខថទំា្ុររារពិសារ
អាហារឬពរើលខផនទីពពល្ំរពុងពបើ្របរ។

• បុ្រគាលខដលវពង្វងដូចជា៖
– ពភៀ្វពទសចរណ៍ជាទូពៅពៅផ្លវូកបសព្វ

សមា្ុរសាមា ញ
– អនា្រពបើ្របរខដល្ំរពុងខស្វងរ្រពលែផទាះ

ឬបនយ្ពល្បឿនពោយោមា នរូលពហតុ
ចបាស់លាស់។

ការស្រើកចូល/សចញពីចរាចរណ៍
ពៅពពលខដលអនា្រចូលពៅ្រនាងុចរាចរណ៍សូរ
ផល់្សញ្ញា ពហើយកតរូវកបាដ្រថារានចពនា្ល ះ
ក្រប់កោន់ពដើរ្បីចូលពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពោយ
សុវត្ភិាព។អនា្រកតរូវខច្ររខំល្រ្ររា្ល តជារួយ
ចរាចរណ៍ខដលរានសសាប់ពៅពលើផ្លវូពហើយ
អនា្រកតរូវដឹងថា្ររា្ល តប៉ានុាមា នខដលអនា្រកតរូវការពដើរ្បី
កជាតចូល្រនាងុចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ឬចូលពៅ្រនាងុ
ចរាចរណ៍និងចា្រពចញពីចរាចរណ៍។
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គម្លា តកនាុងការចូល
ចូលផ្លវូនហ្វពីវតារពល្បឿនឬខ្រ្បរពល្បឿននន
ចរាចរណ៍។ (សូរចងចំាថា ពល្បឿនអតិបររា
ខដលអនុញ្ញា ត្ឺរ 65  mph ពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវភា្រ
ពកចើន)។�ថិនកតរូវឈប ់�ុនទពលចូល ទៅក្នុង ចរាចរណ៍ 
្្ូ វហ្ហ្ីទវលុះកតាខតចំាបាច់បំផុត។ចរាចរណ៍ពៅ
្រនាងុផ្លវូនហ្វពីវ្ឺររានសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន។
ពៅពពលខដលអនា្រចូលពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ពផសេង
អនា្រកតរូវទុ្រ្ររា្ល តយា៉ាងតិច 4 វនិាទីខដលផ្តល់ឱ្យ
ទំាងអនា្រនិងយានជំនិះដនទខត្ររា្ល តពបើ្របរ
2 វនិាទីប៉ាពុណា្ណ ះ។ពៅពពលខដលរានសុវត្ភិាព
កតរូវពោរពតារ “វធិាន 3 វនិាទី” (សូរពរើលខផនា្រ 

“្ំុរពបើ្របរ្ិរតជាប់ោនា !”ពៅទំព័រទី34)។
• ្ំុរពយាយារពបើ្រពកជៀតចូលពៅ្រនាងុចពនា្ល ះខដល

តូចពព្រ។សូរទុ្រឱ្យែ្លនួអនា្រនូវចពនា្ល ះខដល
ធំលមារ។

• រនំពពរើលយានជំនិះពៅជំុវញិអនា្រ។សូរពកបើ
្រញចា ្់រនិងពភ្លើងសញ្ញា បត់។សូរង្្រ្របាល
របស់អនា្រពរើលពឆ្វងស្ាំឱ្យឆ្ប់រហ័សរុនពពល
ប្តរូ្រន្លងផ្លវូឬចូលពៅ្រនាងុចរាចរណ៍។ទុ្រ
ចពនា្ល ះ  3 វនិាទីរវាងអនា្រនិងយានជំនិះពៅពី
រុែអនា្រ។កតរូវកបា្រដថាអនា្រអាចឈប់ពោយ
សុវតិ្ភាពពបើចំាបាច់។

• ពបើអនា្រកតរូវឆ្លងកាត់្រន្លងផ្លវូជាពកចើនននផ្លវូនហ្វពីវ
សូរឆ្លងកាត់រួយរ្តងៗ។ពបើអនា្ររង់ចំាពពល
រហូតទាល់ខត្រន្លងផ្លវូទំាងអស់សស�ះពនាះ
អនា្រអាចបងកឱ្យរានការពនយារពពលចរាចរណ៍
ឬការប៉ាះទងគាចិ។

គម្លា តកនាុងការឆលាងកាត់ឬចូល
ពៅពពលណាខដលអនា្រឆ្លងកាត់ឬចូលចរាចរណ៍
ទីក្ររុងឬផ្លវូហាយពវបនាទា ប់ពីឈប់រួយ្រខន្លង
ពនាះអនា្រនឹងកតរូវការ្ររា្ល តធំលមារ(ពីយានជំនិះ
ខដលរ្រដល់ពីទិសណារួយ)ពដើរ្បី្ នពៅ
ដល់ពល្បឿនរបស់យានជំនិះដនទ។អនា្រកតរូវការ
្ររា្ល តកបខហលជា៖

• ោ្់រ្រណា្ត លប្ល្ុរផ្លវូពៅទីក្ររុង។
• រួយប្ល្ុរពពញពៅពលើផ្លវូហាយពវ។
ពបើអនា្រឆ្លងកាត់្រន្លងផ្លវូឬបត់កតរូវកបា្រដថា
ោមា នយានជំនិះឬរនុសសេរាងំផ្លវូ្ ងរុែឬពៅ
សង្ ងយានជំនិះរបស់អនា្រ។អនា្ររិនចង់ជាប់
ពៅ្រនាងុផ្លវូកបសព្វខដលរានចរាចរណ៍រ្រកាន់
អនា្រព�ើយ។
ពទាះបីជាអនា្ររានពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ពណ៌
នបតង្៏រពោយរិនកតរូវឆ្លងផ្លវូកបសព្វព�ើយពបើ
រានយានជំនិះបំាងផ្លវូរបស់អនា្រ។
ពៅពពលបត់ពឆ្វង្ំុរចាប់ពផ្ើរបត់ពោយសារខត
យានជំនិះខដល្ំរពុងពធ្វើដំពណើ ររ្រពបើ្រពភ្លើង
សញ្ញា បត់សា្ត ំឲ្យពសាះ។អនា្រពបើ្របរអាចនឹង
ពកោងបត់ពកកាយអនា្របន្ចិឬសញ្ញា បានពបើ្រ
ពចាលចាប់តំាងពីការបត់ពលើ្ររុន។្ររណីពនះ
ព្រើតរានចំពោះពទាចក្រយានយន។្ពភ្លើងសញ្ញា 
របស់ពួ្រព្ររិនបិទពោយស្វយ័កបវត្តិព�ើយ។
សូររង់ចំារហូតទាល់ខតអនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀត
ចាប់ពផ្តើរបត់រុនពពលខដលអនា្របន្តដំពណើ រ។

គម្លា តកនាុងការចាកយចញ
ពៅពពលខដលអនា្ររាន្រពករាងចា្រពចញពីផ្លវូ
នហ្វពីវសូរផ្តល់ពពលពវលាក្រប់កោន់សករាប់
ែ្លនួឯង។អនា្រ្ួររដឹងព ម្ា ះឬពលែកច្រពចញ
ផ្លវូនហ្វពីវខដលអនា្រចង់ពៅ្៏រដូចជាកច្រពចញ
ខដលពៅរុនដល់ផ្លវូពនាះ។ពដើរ្បីចា្រពចញ
ពោយសុវតិ្ភាព៖
• ផ្តល់សញ្ញា ក្រពល្រពរើលពឆ្វងស្ាអំនា្រពហើយ

ប្តរូ្រន្លងផ្លវូរ្តងរួយរហូតដល់ពពលខដល
អនា្រស្តិពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូសរសសបសករាប់
ចា្រពចញពីផ្លវូនហ្វពីវ។

• ផ្តល់សញ្ញា អំពីពចតនា្រនាងុការចា្រពចញរបស់
អនា្រកបខហលជា 5 វនិាទីរុនពពលពៅដល់
កច្រពចញ។

• កតរូវកបា្រដថាអនា្រពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿនកតឹរកតរូវ
សករាប់ចា្រពចញពី្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍–រិន
កតរូវពលឿនពព្រ (ពដើរ្បឲី្យអនា្រអាចក្រប់ក្រង
បាន) ពហើយរិនយឺតពព្រ (ពដើរ្បឲី្យលំហូរ
ចរាចរណ៍អាចពៅខតបន្តពោយពសរ)ី។



- 54 -

ការខជងចរាចរណ៍សផ្សងសទៀត
គម្លា តនងិយលបឿនកនាុងការដជង
កតរូវផល់្សញ្ញា រុនពពលខជងជានិចចា។រិនកតរូវ
បត់ខជងពនាះពទលុះកតាខតអនា្រដឹងថាអនា្ររាន
្ររា្ល តក្រប់កោន់ពដើរ្ីបចូលកត�ប់រ្រ្រនាងុ
្រន្លងផ្លវូអនា្រវញិ។
ពចៀសវាងការខជងយានជំនិះដនទររួបញចាូលទំាង
ពទាចក្រយានយន្និង្រង់ពៅពលើផ្លវូខដលរាន
្រន្លងផ្លវូពីរពកោះវារានពកោះថានា ្់រណាស់។
រាល់ពពលខដលអនា្រខជងអនា្របពងកើនឱកាស្រនាងុការ
ប៉ាះទងគាចិ។ប៉ាខុនព្ៅពពលខដលអនា្រខជងអនា្រជិះ្រង់
សូរអត់ធមាត់។បនយ្ពល្បឿនពហើយខជងពួ្រោត់
ពៅពពលខដលរានសុវត្ភិាពប៉ាពុណា្ណ ះពោយទុ្រ
្ររា្ល តយា៉ាងតិច 3 ហ្វតីរវាងយានជំនិះរបស់អនា្រ 

និងអនា្រជិះ្រង់ពបើអាចពៅរចួ។
រិនកតរូវខជងអនា្រជិះ្រង់លុះកតាខតវារានសុវតិ្
ភាពពដើរ្បខីជងពហើយរិនកតរូវពបើ្រព្រៀរអនា្រជិះ្រង់
ឱ្យធា្ល ្់រផ្លវូព�ើយ។
ពល្បឿនពៅផ្លវូហាយពវពី 50-55 mph អនា្រកតរូវការ
្ររា្ល ត 10-12 វនិាទីពៅ្រនាងុចរាចរណ៍្ំរពុងរ្រ
ពដើរ្បីខជងពោយសុវត្ភិាព។ពៅពល្បឿន 55 mph 

អនា្រកតរូវពធ្វើដំពណើ រពលើសពី 800 ហ្វតី្រនាងុរយៈ
ពពល 10-12 វនិាទីពហើយយានជំនិះខដលពធ្វើ
ដំពណើ ររ្រ្៏រដូពចានា ះខដរ។ពនះរានន័យថាអនា្រ
កតរូវការពលើសពី1,600 ហ្វតី ( ឬពលើសពី ⅓  រា៉ាយ) 

ពដើរ្បីខជងពោយសុវត្ភិាព។វារានការលំបា្រ
្រនាងុការពរើលនិង្ំរណត់ពល្បឿនយានជំនិះ្ំរពុង
រ្រខដលពធ្វើដំពណើ រ   ⅓  រា៉ាយឬឆ្ងា យជាងពនះ
ពីអនា្រពនាះ។

អនា្រកតរូវ្ំរណត់ថាពតើអនា្ររានចពនា្ល ះក្រប់កោន់ឬ
អត់ពដើរ្បីខជងពៅពពលណាខដលអនា្រជិតពៅ
ដល់៖
• យានជំនិះ្ំរពុងរ្រពនាះ
• ទួលឬផ្លវូពកាង
• ផ្លវូកបសព្វ
• ឧបស្រគាពលើផ្លវូ។
�ថិនកតរូវខជង៖
• ពបើអនា្រជិតពៅដល់ទួលឬផ្លវូពកាងពហើយអនា្រ

រិនអាចពរើលព�ើញថារានយានជំនិះរួយ
ពទៀតរ្រឬអត់។

• ពៅ្រនាងុចរាងា យ100 ហ្វតីពីផ្លវូកបសព្វ។
យានជំនិះហា្់រដូចជាបំលាស់ទីយឺតជាង
ការបំលាស់ទីពិតកបា្រដរបស់វា។ជាទូពៅ
យានជំនិះខដលពៅឆ្ងា យហា្់រដូចជាពៅពសងាៀរ។
តារពិតពបើអនា្រអាចពរើលព�ើញវា្ំរពុងបំលាស់
ទីរ្រជិតអនា្រពនាះវាកបខហលជាជិតពព្រសករាប់
ឲ្យអនា្រចាប់ពផ្តើរខជង។

គម្លា តកនាុងការបតឡបច់ូលគនលាងផលាូវវញិ
រុនពពលខដលអនា្រកត�ប់ចូល្រន្លងផ្លវូរបស់
អនា្រវញិកតរូវកបា្រដថាអនា្ររិនពៅជិតខដល
អាចបងកពកោះថានា ្់រដល់យានជំនិះខដលអនា្រ
ពទើបខតខជងពនាះពទ។រពធយាបាយខតរួយ្រត់
ពដើរ្បីពធ្វើខបបពនះ្ឺរពរើលយានជំនិះពៅ្រនាងុ
្រញចា ្់រពរើលពកកាយននយានជំនិះរបស់អនា្រ។
ពៅពពលខដលអនា្រអាចពរើលព�ើញពភ្លើងហា្វ 
ទំាងពីរពៅ្រនាងុ្រញចា ្់រពរើលពកកាយននយានយន្
របស់អនា្រពនាះអនា្ររានចពនា្ល ះក្រប់កោន់ពដើរ្បី
កត�ប់ចូល្រន្លងផ្លវូពបើ្របររបស់អនា្រវញិ។
រិនកតរូវពឹងខផ្អ្រថារានពពលក្រប់កោន់ពដើរ្បីខជង
យានជំនិះពកចើន្រនាងុពពលខតរួយឬ្៏រអនា្រពបើ្របរ
ដនទពទៀតនឹងទុ្រចពនា្ល ះសករាប់អនា្រពនាះ។
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ការ  ខចក រខំលក ្ ្ូវថ្នល់
រ្យន្តកាមីំញុងំ ្ ំៗ ( រ្យន្ត ែរឹក 
ទំនិញ ្ ំៗ) និង  សេហរ្ (rVS)
ពដើរ្បីកាត់បន្យឱកាសននការបុ្រោនា ជារួយ
រថយន្តធំៗឬរថយន្តកបពភទ RV អនា្រកតរូវយល់
ដឹងពីសរតភ្ាពរបូវន័្តរបស់រថយន្តដឹ្រទំនិញធំៗ
និងរពបៀបខដលវាបត់ខបន។

ហ្ហា្វ ងំ
រថយន្តធុនធំចំណាយពពលយូរជាងយានជំនិះ
ដនទពទៀត្រនាងុការឈប់ពៅពពលពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុ
ពល្បឿនដូចោនា ។យានជំនិះដឹ្រអនា្រដំពណើ រធរមាតា
ខដលពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុពល្បឿន 55  mph អាចឈប់
បាន្រនាងុរយៈចរាងា យ400 ហ្វតី។ប៉ាខុន្តរថយន្តធុន
ធំខដលពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុពល្បឿនដូចោនា ពនះអាច
កតរូវការរយៈចរាងា យជិត 800ហ្វតីពដើរ្បីបញ្ឈប់។
្ំុរពធ្វើដំពណើ រកាត់រុែរថយន្តធុនធំនិង្ំុរបនយ្
ពល្បឿនឬឈប់ភា្ល រៗ។អនា្រពបើ្របរយានជំនិះ
ពនះនឹងរិនអាចបញ្ឈប់រថយន្តធុនធំពដើរ្បី
បពញចា ៀសការបុ្រអនា្របានពលឿនពនាះព�ើយ។

ចណុំចកបំាងំរបសអ់នាកយបើកបររថយន្តធុនធ—ំ 

“ទកីបំាងំ”

កខន្ង  សសអាប់ៗ  គឺ ជា ចំណុច កំបាងំរបស់អ្នក ទបើក បរ។
អនា្រពបើ្របរយានជំនិះដឹ្រអនា្រដំពណើ របានសនមាត
ទំាងែុសឆគាងថាអនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំអាច
ពរើលព�ើញផ្លវូបានល្អកបពសើរពីពកោះព្រពៅ
ែពស់ជាងផ្លវូ។ែណៈខដលអនា្រពបើ្របររថយន្ត
ធុនធំពិតជាពរើលព�ើញទិដ្ឋភាព្ ងរុែបានល្អ
និងរាន្រញចា ្់រធំ ខៗរនពនាះពួ្រព្រពៅខតរាន
ចំណុច្ំរបំាងធំៗដខដលពហើយយានជំនិះរបស់
អនា្រអាចអាចស្តិ្រនាងុចំណុច្ំរបំាងទំាងពនាះ។
ពបើអនា្រស្តិ្រនាងុចំណុច្ំរបំាងទំាងពនាះអនា្របំាង
សរតភ្ាពរបស់អនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំ្រនាងុការ

ចាត់វធិានការបនាទា ន់ពដើរ្បីបពញចា ៀសស្ានភាព
ពកោះថានា ្់រ។និយាយជាទូពៅពបើអនា្ររិនអាច
ពរើលព�ើញអនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំតារ្រញចា ្់រ
រថយន្តរបស់ព្រពទពនាះព្រ្៏ររិនអាចពរើលអនា្រ
ព�ើញដូចោនា ។ចំណុច្ំរបំាងទំាងពនះខតងកតរូវ
បានព្រពៅថា “ទី្ំរបំាង”។

ការបត់
ពៅពពលយានជំនិះរួយបត់្រង់ពកកាយនន
យានជំនិះពនាះបត់តារ្រន្លងែ្លជីាង្រង់រុែ។
កាលណាយានជំនិះរានកបខវងកាន់ខតខវងពនាះ
ចំណុចែុសោនា ពៅ្រនាងុ្រន្លងបត់កាន់ខតធំ។ពនះ
ពហើយជារូលពហតុខដលអនា្រពបើ្របរ្របាល
រថយន្តធុនធំកតរូវខតបួងយ្រទំហំធំពដើរ្បីបត់
រថយន្តបានកតឹរកតរូវទំាងសសរុង។ពៅពពលអនា្រ
ពបើ្របរតារពកកាយរថយន្តធុនធំសូរសរ្លងឹ
ពរើលសញ្ញា បត់របស់ព្ររុននឹងអនា្រចាប់ពផ្ើរ
ខជងពៅរុន។ពបើរថយន្តធុនធំកបរុងពកបៀបបត់
ពឆ្វងសូរពិនិត្យពរើលសញ្ញា បត់រង្ពទៀតអនា្រ
ពបើ្របរអាច្ំរពុងពកតៀរែ្លនួបត់ស្ាំប៉ាខុន្តោត់កតរូវ
បួងយ្រ្ររា្ល តធំជារុនសិន។

ចលន្បតដ់បន
រថយន្តធុនធំរិនអាចរានចលនាបត់ខបនបាន
ពលឿនដូចយានយន្ដឹ្រអនា្រដំពណើ រពនាះព�ើយ។
រថយន្តធុនធំរានចរាងា យឈប់និងចាប់ពផ្ើរ
ខវងជាង។រថយន្តទំាងពនះសីុ្ររា្ល តធំសករាប់
ការបត់ពហើយវារានទរងាន់ធងាន់ជាង។ពៅពពល
ោមា នផ្្ល ្រសញ្ញា បង្ហា ញយានជំនិះទំាងពនះ
កតរូវពបើ្របរពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍្ ងសំ្ា
នដឬព្រៀ្រពៅនឹងខ្ររ្ ងសំ្ាផ្លវូ។ពៅពលើ
ផ្លវូហាយពវខដលែណ្ឌ ខច្រនិងរាន្រន្លងផ្លវូ
ចរាចរណ៍បួន (4) ឬពកចើនពៅ្រនាងុទិសពៅខត
រួយយានជំនិះទំាងពនះអាចពបើ្របរផងខដរពៅ
្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខ្រ្បរ្ ងពឆ្វងនន្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ានដ។
ពជៀសវាង្ំរហុសឆគាងទំាងពនះពៅពពលពបើ្របរ
ពៅជិតរថយន្តធុនធំ៖
• ការ ទបើក បរ កាត ់�ុ្ រថយន្ ធុន ធំ ទៅ ក្នុង ចរាចរណ៍ឬ 

ទៅ ទលើ ្ ្ូ វ ហាយទវ  ទដើ�្បី ទៅ ដល ់កចក ទចញឬ្្ូ វបត។់
ការពបើ្រកាត់រុែចូល្រនាងុចពនា្ល ះទូលាយរុែ
រថយន្តធុនធំ្ឺរជាការពបើ្របរដ៏ពកោះថានា ្់រ។
ឧទាហរណ៍ការពបើ្របរពោយពយាយារយ្រ
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ឈនាះរថយន្តធុនធំឆ្លងកាត់តំបន់ការោ្ឋ នរាន
្រន្លងផ្លវូខតរួយពធ្វើឲ្យ្ររា្ល តសុវត្ភិាពរបស់
អនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំបាត់បង់ពហើយពធ្វើ
ឲ្យអនា្រនិងអនា្រដនទពទៀតស្តិ្រនាងុពកោះថានា ្់រ។
សូរបន្យពល្បឿនរចួចំាដល់ពវនអនា្រពពល
ចូលតំបន់ការោ្ឋ ន។្ំុរបពងកើនពល្បឿនខជងនឹង
រថយន្តធុនធំពដើរ្បីអនា្រអាចចា្រពចញពីផ្លវូ
បានឱ្យពសាះ។សូរចំណាយពពលបន្តចិពដើរ្បី
បន្យពល្បឿនពហើយចា្រពចញពីពកកាយ
រថយន្តធុនធំពោយវាកោន់ខតសីុពពលពវលា
របស់អនា្រកតឹរខតពីរបីវនិាទីបខន្រប៉ាពុណា្ណ ះ។

• ការ ទបើក បរ កបទកៀក កបកថិត រថយន្ ធុន ធំ ទៅ ទពល 
ទបើក ខជង។សូររ្រសាការពបើ្រខជងរថយន្តធុន
ធំពៅ្ ងពឆ្វងជានិចចាពហើយពកកាយពីពបើ្រ
ខជងរថយន្តធុនធំរចួពហើយសូរពបើ្រពៅ
ហួស្ ងរុែរថយន្តធុនធំពនាះ។ហារពបើ្រ
បរកបព្រៀ្រកប្ិរត។ពបើរិនដូពចនាះពទអនា្រពធ្វើ
ឲ្យរថយន្តធុនធំពិបា្រ្រនាងុការព្រចពបើរាន
ឧបស្រគាព្រើតព�ើងពៅផ្លវូ្ ងរុែ។

• ការ ទបើក បរ តា� ពី ទកកាយ កបទកៀក ឬ កថិត ជាប ់រ្ន ។ពៅ
ពពលអនា្រពបើ្របរតារពីពកកាយរថយន្តធុនធំ
យា៉ាងកបព្រៀ្រកប្ិរតពព្រខដលពធ្វើឲ្យអនា្ររិន
អាចពរើលព�ើញ្រញចា ្់រ្ងរបស់អនា្រពបើ្របរ
រថយន្តធុនធំពនាះអនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំ
ពនាះរិនអាចពរើលព�ើញអនា្រព�ើយពហើយ
្៏ររិនដឹងថាអនា្រស្តិពៅពីពកកាយខដរ។ការ
ពបើ្របរ្ិរតជាប់រថយន្តធុនធំឬយានជំនិះ
ណារួយ្ឺរជាការពបើ្របរដ៏ពកោះថានា ្់រ
ពីពកោះអនា្របានបាត់បង់្ររា្ល តសុវតិ្ភាពពបើ
យានជំនិះពៅ្ ងរុែអនា្រឈប់ភា្ល រៗពនាះ។

• ការ បា៉ានស់្្ម ន ្ ុស ពី ទំហំ នថិង ទល្បឿន ចនរថយន្   
សទណ្្ដ ង  ធុន ធំខដលទធ្ើ ដំទណើ រ �ក ជថិត។
ជាញឹ្រញប់រថយន្តសពនា្ត ងធុនធំហាក់�ូចជា
ពធ្វើដំពណើ រពៅ្រនាងុពល្បឿនយឺតៗពោយសារ
ខតទំហំដ៏ធំរបស់វា។្ររណីបុ្រោនា ជាពកចើន
ខដលោ្់រព័ន្ធនឹងយានជំនិះដឹ្រអនា្រដំពណើ រ
និងរថយន្តធុនធំព្រើតព�ើងពៅផ្លវូកបសព្វ
ពៅពពលខដលអនា្រពបើ្របរយានជំនិះដឹ្រអនា្រ
ដំពណើ ររិនដឹងថាពតើរថយន្តធុនធំពធ្វើដំពណើ រ
រ្រជិត្រករិតណាឬ្៏ររថយន្តធុនធំ្ំរពុងពធ្វើ
ដំពណើ រពលឿនប៉ាណុា្ណ ។

រ្យន្តបករុង អយរ្អេគាិសនី និង 
បតរូសឡ
ហារពបើ្របរកាត់តំបន់សុវត្ភិាព។ពនះ្ឺរជា
ចពនា្ល ះកតរូវបានព្រចាត់ខចងទុ្រសករាប់ពថមាើរពជើង
និងកតរូវបានសរាគា ល់ពោយបូ៊តុងផុសឬសញ្ញា 
ពផសេងៗពៅពលើផ្លវូថនាល់។
ពៅរនុសសេ្ំរពុងព�ើងជិះឬចា្រពចញពីអយរថ
អ្រគាសិនីឬកតរូព�ពៅ្រខន្លងខដលោមា នតំបន់
សុវត្ភិាពពនាះសូរឈប់ពៅពីពកកាយទា្វ រជិត
បំផុតរបស់យានជំនិះឬតួយានជំនិះពហើយរង់ចំា
រហូតទាល់ខតរនុសសេពធ្វើដំពណើ រដល់ទី្រខន្លងរាន
សុវតិ្ភាព។
ពៅពពលរថយន្តក្ររុងអយរថអ្រគាសិនីឬកតរូព�
កតរូវបានបញ្ឈប់ពៅតំបន់សុវត្ភិាពឬពៅផ្លវូ
កបសព្វខដលចរាចរណ៍កតរូវបានក្រប់ក្រងពោយ
រនន្តីរ្រសាសន្តសុិែឬផ្្ល ្រសញ្ញា ចរាចរណ៍អនា្រ
អាចពបើ្រឆ្លងកាត់បាន្រនាងុពល្បឿនរិនពលើសពី 10  

mph។
ហារពបើ្របររពំលាភនិងឆ្លងកាត់រថអ្រគាសិនីឬ
អយរថអ្រគាសិនីណារួយពៅ្ ងពឆ្វងរិនថា
យានពនាះ្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រឬឈប់នឹងថកល់្៏រ
ពោយ។
ករណីទលើកខលង៖
• ពៅពពលអនា្រស្តិពៅពលើផ្លវូឯ្រទិស។
• ពៅពពលខដលផ្លវូខដ្រពៅព្រៀ្រនឹងខផនា្រ្ ង

សំ្ាខដលអនា្ររិនអាចឆ្លងកាត់ពៅខផនា្រ្ ង
សំ្ាពនាះ។

• ពៅពពលខដលរនន្តីចរាចរណ៍ខណនំាអនា្រឲ្យ
ឆ្លងកាត់ពៅខផនា្រ្ ងពឆ្វង។
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រ្អេគាិសនី
រថអ្រគាសិនីរានសិទ្ធិនិងការទទួលែុសកតរូវ
ពៅពលើផ្លវូសាធារណៈដូចោនា ពៅនឹងយានជំនិះ
ដនទពទៀត។ពបើពទាះបីជាក្រប់ោនា កតរូវអនុវត្ត
ចបាប់ចរាចរណ៍ដូចោនា ប៉ាខុន្តរថអ្រគាសិនីទារទារ
នូវសរតភ្ាពក្រប់ក្រងពិពសសពោយសារខត
ទំហំរបស់វា។
ការខច្ររខំល្រផ្លវូពោយសុវត្ភិាពជារួយ
រថអ្រគាសិនីតាររយៈ៖
• កតរូវដឹងពីទីតំាងខដលរថអ្រគាសិនីដំពណើ រការ។

អោរផ្លវូជាពដើរសុទ្ធខតបងកឲ្យរានចំណុច
្ំរបំាងសករាប់កបតិបត្ត្ិររកតរូព�។

• ហាមបត់ពៅរុែរថអ្រគាសិនី្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ
រ្រឲ្យពសាះ។

ហា� បត ់ទៅ �ុ្រថអគគាថិសនី។

• រ្រសាចរាងា យសុវត្ភិាពពីរថអ្រគាសិនីពបើវាស្តិ
ពលើផ្លវូខតរួយជារួយចរាចរណ៍យានជំនិះ។

តំបន ់សុវត្ថិភាព  គូស សម្គា ល ់ទោយ គំនូសចុចៗ 
ពណ៌ ស។

• សរ្លងឹរ្រពរើលរថអ្រគាសិនីពធ្វើដំពណើ រពឆ្ព ះរ្រ
រុននឹងអនា្របត់ឆ្លងកាត់ផ្លវូខដ្រ។សូរបត់ខត
ពៅពពលណាសញ្ញា បញ្្្់រថាអនា្រអាចបន្
ដំពណើ របានខតប៉ាពុណា្ណ ះ។

សម្គា ល៖់ រថអ្រគាសិនីអាចរ ំ្ នពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍។្ំុរឆ្លងកាត់រហូតទាល់ខតពភ្លើងសញ្ញា 
ចរាចរណ៍បញ្្្់រថាអនា្រអាចបន្ដំពណើ របាន។

យានសស្ង្គា ះ្រន្្ទ ន់
អនា្រកតរូវផ្ល់សិទ្ធឆិ្លងកាត់រុនពៅឲ្យរថយន្តប៉ាលីូស
រថយន្តពន្លត់អ្រគាភ័ីយរថយន្ត្ិរលានសពនង្គា ះឬ
រថយន្តសពនង្គា ះបនាទា ន់ដនទពទៀតខដលពកបើសីុខរ ៉ាន
និងពភ្លើងក្រហរ។ចូរពបើ្រពៅខ្ររ្ងស្ាផំ្លវូ
និងឈប់រហូតទាល់ខតរថយន្តសពនង្គា ះបនាទា ន់ទំា
ងពនាះពៅហួស។ប៉ាខុនក្ុំឈប់ទៅ្្ូ វកបសព។្ពបើ
អនា្រស្តិពៅកតង់ផ្លវូកបសព្វពៅពពលអនា្រព�ើញ
រថយន្តសពនង្គា ះបនាទា ន់ពនាះសូរបន្តឆ្លងកាត់ផ្លវូ
កបសព្វរចួពបើ្រខអបពៅ្ងស្ាឲំ្យបានពលឿន
ពៅពពលរានសុវត្ភិាពពហើយឈប់។រថយន្ត
សពនង្គា ះបនាទា ន់ខតងខតពកបើខ្ររផ្លវូ្ងែុសពដើរ្ីប
បន្តដំពណើ ររបស់ពួ្រព្រ។ពួ្រព្រជួនកាលពកបើ
ឧប្ររណ៍បំពងសំព�ងពដើរ្ីបកបាប់ពៅដល់អនា្រ
ពបើ្របរខដល្ំរពុងពៅោំងផ្លវូរបស់ពួ្រព្រ។

្្ដល ់អាទថិភាព ដល ់យាន យន្ សទហ្ងាគា ះបន្ទា ន់

អនា្រកតរូវខតពោរពតារពសច្រ្ីខណនំាបទបញ្្
ឬសញ្ញា ចរាចរណ៍ណារួយខដលផ្ល់ឲ្យពោយ
រនន្តីចរាចរណ៍ឬរនន្តីរ្រសាសន្តសុិែឬអនា្រពន្លត់
អ្រគាភ័ីយពបើវាផទាយុពៅនឹងសា្ល ្រសញ្ញា ចរាចរណ៍
ឬចបាប់ជាធររាន។
វាជាការពលមាើសចបាប់្រនាងុការពបើ្របរតារពី
ពកកាយរថយន្តពន្លត់អ្រគាភ័ីយរថយន្តប៉ាលីូស
រថយន្ត្ិរលានសពនង្គា ះឬរថយន្សពនង្គា ះបនាទា ន់
ដនទពទៀតខដលរានសំព�ងសីុខរ ៉ានឬពភ្លើងភ្លបិ
ពភ្លតៗពៅ្រនាងុចរាងា យ 300ហ្វតី (CVC§21706)។
ពបើអនា្រពបើ្របរ្រនាងុពោលបំណង្រយ្រន់
ពទសភាពពៅ្រខន្លងព្រើតអ្រគាភ័ីយការប៉ាះទងគាចិោនា 
ឬពកោះថានា ្់រដនទពទៀតអនា្រអាចកតរូវព្រចាប់ែ្លនួ។
អនា្រពរើលកពឹត្កិារណ៍អាចពកជៀតខកជ្រដល់ពសវា

ទទបាទ/ចាស
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ចំាបាច់របស់ប៉ាលីូសអនា្រពន្លត់អ្រគាភ័ីយបុ្រគាលិ្រ
្ិរលានសពនង្គា ះឬបុ្រគាលិ្រសពនង្គា ះបនាទា ន់ពផសេងៗ
ពទៀត។

យានជំនិះស្រើក្ររយឺតៗ
យានជំនិះរួយចំនួនរិនកតរូវបានផលិតព�ើង
ពដើរ្បីពបើ្របរឲ្យទាន់ពល្បឿនចរាចរណ៍ពនាះ
ព�ើយ។
កតា្់រទ័រ្រសិ្ររមារពទះអូសពោយសត្វនិងយាន
ខថទំាផ្លវូខតងខតពធ្វើពបើ្រ្រនាងុពល្បឿន 25 mph  ឬ
យឺតជាងពនះ។យានពធ្វើដំពណើ រយឺតៗរានសា្ល ្រ
កតីពកាណពណ៌ទឹ្រក្ររូច/ក្រហរពៅ្ ងពកកាយ
យានពនាះ។វាពរើលពៅដូចជាសញ្ញា ស្តិ្រនាងុ
របូភាព្ ងពកការ។សូរសរ្លងឹពរើលយានទំាង
ពនះពហើយសកររួលពល្បឿនរបស់អនា្ររុននឹងអនា្រ
ពធ្វើដំពណើ រដល់ពួ្រព្រ។

យាន ជំនថិះទបើកបរយឺតៗ
ដូចោនា ពនះខដរកតរូវដឹងថារថយន្តធុនធំពទាចក្រ
យាននិងរថយន្តរាន្ររា្ល ងំរា៉ាសីុនតូចៗបាត់
បង់ពល្បឿនពៅពលើទួលខវងឬចំពណាតនិងសីុ
ពពលពវលាពកចើនពដើរ្បីវលិពៅដល់ពល្បឿនពៅ
ពពលចូល្រនាងុចរាចរណ៍។
កបពភទយានជំនិះពបើ្របរយឺតៗដូចជារពទះរញុ,
រ៉ាតូូ scooters, រថអ្រគាសិនីពកបើអា្ុរយ (NEV) និង
រថយន្តវាយ្ូរនពហាគា លជាពដើរអាចដំពណើ រការ
ពោយសសបចបាប់ពៅពលើផ្លវូសាធារណៈ។សូរ
សកររួលពល្បឿនរបស់អនា្រឲ្យសរសសបពៅតារ
យានទំាងពនះ។

រ្ អេគាិសនី សប្រើអាេុយ (NEV) និង 
យានយន្ដ មាន សល្បឿន ទ្្រ (LSV)

អនា្រអាចពរើលព�ើញ្រន្លងផ្លវូរាន្ំរនូសឬ
រានសញ្ញា ោ្់របង្ហា ញ NEV USE ONLY 

(សករាប់ខត NEV ពកបើកបាស់) ឬ  NEV ROUTE 

(ផ្លវូ NEV) ពៅតារផ្លវូទីកបជំុជនរួយចំនួន្រនាងុ
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ជាពិពសសផ្្ល ្រសញ្ញា ទំាងពនាះ
ស្តិពៅជិតសហ្ររន៍ចូលនិវត្តន៍ឬទីលានវាយ
្ូរនពហាគា ល។ពៅពពលអនា្រព�ើញសញ្ញា ទំាង
ពនះឬ្ំរនូសសូរសរ្លងឹពរើលយានជំនិះពបើ្របរ
យឺតៗពៅតារផ្លវូ។យានកបពភទ NEV និង
កបពភទ LSV កតរូវបាន្រករិតចំពោះផ្លវូពធ្វើដំពណើ រ
ខដលរានពល្បឿន្ំរណត់ពលើសពី 35 mph 

(CVC§§385.5 និង 21260)។យានកបពភទ NEV 

និង LSV រានពល្បឿអតិបររា 25 mph។
រាចា ស់យាន NEV និង LSV ខដលបានចុះបញី្កតរូវ
ខតពោរពតារចបាប់ស្ីពីការទទួលែុសកតរូវ
ហិរញញាវត្ុពហើយកតរូវរានប័ណ្ណពបើ្របរសករាប់
ពបើ្របរយានជំនិះទំាងពនះ។

យានជំនិះអូសសដាយសតវ
យានជំនិះអូសពោយពសះនិងអនា្រជិះពសះឬ
សត្វដនទពទៀតរានសិទ្ធិពកបើកបាស់ផ្លវូររួជារួយ
យានយន្ត។ការបំភ័យពសះឬពបើ្របរជាន់ពលើ
បសុបសត្វ្ឺរជាបទពលមាើសចរាចរណ៍។សូរ
បនយ្ពល្បឿនឬឈប់ពបើចំាបាច់ឬពៅពពលកតរូវ
បានពសនាើឲ្យពធ្វើខបបពនាះពីសំណា្់រអនា្រជិះពសះ
ឬអនា្របរសត្វ។

សទ្ចបកយានយន្ត
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តរានសិទ្ធិនិងការ
ទទួលែុសកតរូវដូចោនា នឹងអនា្រពបើ្របរយាន
យន្តដនទពទៀត។ែណៈរនុសសេក្រប់របូកតរូវខត
ពោរពចបាប់ចរាចរណ៍ដូចោនា អនា្រពបើ្របរពទា
ចក្រយានយន្តកបឈរនឹងពកោះថានា ្់របខនរ្
ពទៀតពោយសារខតពទាចក្រយានយន្តទារទារ
នូវសរតភ្ាពក្រប់ក្រងពិពសសពហើយព្រ
ពិបា្រពរើលព�ើញ។ពហតុពនះពទាចក្រយាន
យន្តជាពកចើនពបើ្រពភ្លើងហា្វ ពទាះបីជាពពលនថងា្៏រ
ពោយ។
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កទង់កទាយពទាចក្រយានយន្តពី្ ងរុែឬ្ ង
ពកកាយរិនថា្រងពីរឬ្រង់បីពនាះព�ើយសុទ្ធ
ខតរានទំហំតូចជាងយានជំនិះដឹ្រអនា្រដំពណើ រ។
អនា្រពបើ្របរភា្រពកចើនរពឹំងថានឹងពរើលព�ើញ
យានជំនិះធំៗពៅតារផ្លវូពហើយរិនសរ្លងឹពរើល
ពទាចក្រយានយន្តពនាះព�ើយ។
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្តអាចពធ្វើពរឿងពកចើន
យា៉ាងបានពដើរ្បីពធ្វើឲ្យកាន់ខតង្យសសរួលសករាប់
អនា្រដនទដឹងពីវត្តរានរបស់ពួ្រព្រែណៈពពល
បពងកើនឱកាសសករាប់ឲ្យអនា្រដនទពរើលព�ើញ។
• ោ្់រអាវធំអាវកា្់រនិងរួ្រការោរខដលរាន

ពណ៌ខចងចំាង។
• បំោ្់រវតុ្ចំណំាងផ្្ល តពៅពលើរួ្រនិងសពរ្លៀ្រ

បំោ្់រ។
• ពកបើសញ្ញា បត់ពៅពពលណារាន្រពករាង

ផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូឬបត់។
• ចាប់នហា្វ ងំផល់្ពភ្លើងជាសញ្ញា រុននឹងបន្យ

ពល្បឿនពដើរ្បីជួយឲ្យអនា្រដនទសរាគា ល់ពទាចក្រ
យានយន្តពនាះ។

សូរពធ្វើតារវធិានទំាងពនះពដើរ្បទីររព សិទ្ធិឆ្លង
កាត់រុននិងខច្ររខំល្រផ្លវូពោយសុវត្ភិាព
ជារួយអនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានយន្ត៖
• ពៅពពលអនា្រប្រូ្រន្លងផ្លវូឬចូល្រនាងុផ្លវូធំសូរ

ពិនិត្យពរើលសញ្ញា របស់ពទាចក្រយានយន្ត។
សូរពកបើកបាស់្រញចា ្់ររបស់អនា្រផងខដរ។
ពទាចក្រយានយន្តរានទំហំតូចនិងអាចបំាង
ែ្លនួយា៉ាងង្យពៅ្រនាងុចំណុច្ំរបំាងរបស់
យានជំនិះ។

• សូរទុ្រ្ររា្ល តពបើ្របរ 4 វនិាទី។អនា្រនឹងកតរូវ
ការចពនា្ល ះពនះពដើរ្បីបពញចា ៀសការបុ្រអនា្រពបើ្រ
បរពទាចក្រយានយន្តពបើពួ្រព្រចាប់នហា្វ ងំ
បនាទា ន់ឬ្៏រពទាចក្រយានយន្តដួល។ជាទូពៅ
ពទាចក្រយានយន្តអាចបញ្ឈប់ពលឿនជាង
យានជំនិះដឹ្រអនា្រដំពណើ រ។

• សូរទុ្រទំហំ្រន្លងផ្លវូពពញពលញដល់ពទាចក្រ
យានយន្ត។ពទាះបីការពបើ្របរររួ្រន្លងផ្លវូ
ជារួយពទាចក្រយានយន្តរិនែុសចបាប់្៏រ
ពោយប៉ាខុន្តវារិនរានសុវត្ភិាពពនាះពទ។

• ហារពយាយារពបើ្របរខជងនឹងពទាចក្រយាន
យន្តពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូខតរួយខដលអនា្រខច្រ
រខំល្រជារួយពទាចក្រយានយន្តពនាះ។

• ពពលអនា្របត់សូរពិនិត្យពរើលអនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្តនិងសាទា បសទាង់ពល្បឿនពបើ្រ
បររបស់ពួ្រព្ររុននឹងបត់។

• ចូរពិនិត្យពរើលពទាចក្រយានយន្តពោយកបរុង
កបយ័តនារុននឹងពបើ្រទា្វ រពៅជាប់នឹងចរាចរណ៍
្ំរពុងពធ្វើចលនាឬរុននឹងបត់សំ្ា។

• ចូរចងចំាថាស្ានភាពផ្លវូខដលរ ំ្ នអនា្របន្តចិ
បន្តចួពនាះបងកឧបស្រគាធំពៅដល់អនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្ត។នផទាផ្លវូរានក្រលុ្រក្ររួស
ពសើរឬរអិលសានា រពកបះផ្លវូខដ្រឆ្លងកាត់និង
ផ្លវូរានសានា រចង្អរូអាចបងកឲ្យពទាចក្រយាន
យន្តផ្្ល ស់ប្រូពល្បឿនឬទិសពៅយា៉ាងពលឿន។
ពបើអនា្រដឹងពីឥទ្ធពិលននស្ានភាពទំាងពនះ
ពហើយពបើ្ររបរពោយយ្រចិត្តទុ្រោ្់រនិង
កបរុងកបយ័តនាពនាះអនា្រអាចជួយកាត់បន្យ
ពកោះថានា ្់រនិងររណភាពរបស់អនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្ត។សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្
ោ្់រព័ន្ធនឹងសុវត្ភិាពពទាចក្រយានយន្ត
សូរទំនា្់រទំនង្ររមាវធីិសុវត្ភិាពអនា្រពបើ្របរ
ពទាចក្រយានយន្តរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (California 

Motorcyclist Safety Program) តាររយៈ 
1-877-RIDE-411 ឬ  

www.californiamotorcyclist.com។

សទ្ចបកយានឬ កង់
អនា្រជិះពទាចក្រយានឬ្រង់
រានសិទ្ធិខច្ររខំល្រផ្លវូ
ជារួយយានយន្ត។រនុសសេ
ភា្រពកចើនពកជើសពរ ើសពធ្វើដំពណើ រ
តារពទាចក្រយានពីពកោះវា
អាចជួយកាត់រលំស់ចរាចរណ៍
និងកាត់បនយ្ការបំពុលែ្យល់។
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយាន្៏រកតរូវបានតកររូវឲ្យ
ពោរពចបាប់ចរាចរណ៍ដូចជាអនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្តផងខដរ។ទំនួលែុសកតរូវរបស់
អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានររួរាន៖
•  ពោរពសញ្ញា ចរាចរណ៍និងពភ្លើងសញ្ញា 

ចរាចរណ៍ទំាងអស់។
• ជិះពៅ្រនាងុទិសពៅដូចោនា នឹងចរាចរណ៍ដនទ

ពទៀត។
• ផល់្សញ្ញា ពៅពពលប្រូ្រន្លងផ្លវូឬបត់។
• ផ្ល់សិទ្ធអិាទិភាពដល់ពថមាើរពជើង។
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• ោ្់ររួ្រសុវតិ្ភាព (ពបើអាយុពកការ 18ឆ្នា )ំ។
• អនុញ្ញា តឲ្យយានជំនិះខដលពលឿនជាងខជង

ពៅរុនពៅពពលរានសុវត្ភិាព។
• ោ្់រពក្រឿងចំណំាងផ្្ល តពន្លឺសរររ្យពៅពពល

ងងឹត។
• ពធ្វើយា៉ាងណាឲ្យព្រអាចពរើលព�ើញ (ឧទា.   ្ំុរ

ពបើ្រខកជពៅចពនា្ល ះរថយន្តខដលបានសំចត )។
• ជិះ្រនាងុជួរខតរួយពៅពពលជិះជារួយ

ក្ររុរអនា្រជិះ្រង់។
• កតរូវជិះពៅជិតខ្ររ្ ងសំ្ាឬព្រៀនផ្លវូ—ខត

រិនខរនជិះពលើចិពញចា ើរផ្លវូព�ើយ។
• បត់ពឆ្វងនិងសំ្ាពៅ្រនាងុរពបៀបដូចោនា នឹង

អនា្រពបើ្របរដនទពទៀតខដរពោយពកបើ្រន្លងផ្លវូ
សករាប់បត់ដូចោនា ។ពបើអនា្រជិះ្រង់្ំរពុងពធ្វើ
ដំពណើ រកតង់ពៅរុែពួ្រព្រ្ួររខតពកបើ្រន្លងផ្លវូ
ចរាចរណ៍កតង់ជាជាងជិះពៅព្រៀ្រខ្ររផ្លវូ
និងោំងចរាចរណ៍ខដល្ំរពុងបត់សំ្ា។

• ោ្់រអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ (ID) តារែ្លនួ។
អនា្រជិះ្រង់រិនកតរូវជិះ្រង់ពៅពលើផ្លវូលុះកតាខត
្រង់រានបំោ្់ររ្រជារួយនូវនហា្វ ងំខដលអាចឲ្យ
អនា្រជិះ្រង់ក្រប់ក្រងលំនឹងបានពៅពលើផ្លវូសងាតួ
ផ្លវូរាបពសមាើផ្លវូរពលាង។
្រនាងុពពលងងឹតអនា្រជិះ្រង់្ួររពជៀសវាងោ្់រព្
អាវព ម្ា និងកតរូវ ខត រានឧប្ររណ៍ដូច្ ងពកការ៖
• ចពងកៀងរុែបពញចាញពភ្លើងពណ៌សខដលអាចឱ្យ

ពរើលព�ើញពីចរាងា យ 300ហ្វតី។
• ្រញចា ្់រចំាងពន្លឺឬចំណំាងផ្្ល តពណ៌ក្រហរ

ដិតឬពភ្លើងភ្លបិខភ្លតពណ៌ក្រហរខដលរាន
ចំណំាងផ្្ល តបំោ្់រ្ ង្រនាងុសសាប់ពៅ្ ង
ពកកាយខដលអាចឱ្យពរើលព�ើញពីចរាងា យ 

500ហ្វតី។
• ្រញចា ្់រចំាងពន្លឺឬចំណំាងផ្្ល តពណ៌សឬ

ពលឿងពៅសង្ ង្ នា ន់ធា្់រឬពៅពលើ
ខស្ប្រពជើងឬខ្រងពជើងអនា្រជិះពទាចក្រយាន
ខដលអាចឱ្យពរើលព�ើញពីចរាងា យ 200ហ្វតី។

អនា្រពបើ្របរពទាចក្រយានរានសិទ្ធិពបើ្របរពៅ
ពលើផ្លវូនិងអាច៖
• ទទូលការអនុញ្ញា តតារចបាប់ឲ្យជិះពៅខផនា្រ

ជា្់រលា្់រណារួយននផ្លវូពៅតំបន់ជនបទ
ខដលោមា នផ្លវូពផសេងជំនួស។

ការ  បត ់សកម្ប ់អ្នកទទាចកកយាន

្្ូវកបសព្ ម្នគន្ង  ្ ្ូវ ពថិទសស

• ពធ្វើដំពណើ រង្្រពៅពឆ្វងពដើរ្បីជិះហួស
យានជំនិះខដលសំចតឬយានជំនិះពទាចក្រ
យានសត្វខដល្ំរពុងពធ្វើចលនាបរា្ល ស់ទីឬ
បពញចា ៀសសំរារឬឧបស្រគាដនទពទៀត។

• ពកជើសពរ ើសជិះជិតខ្ររឬព្រៀន្ ងពឆ្វងននផ្លវូ
ឯ្រទិសបាន។
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យោចបកោនកនាុងគនលាងផលាូវចរាចរណ៍
ពៅពពលពបើ្រខជងអនា្រជិះ្រង់ពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពធ្វើ
ដំពណើ រអនា្រ្ួររខតទុ្រ្ររា្ល តយា៉ាងតិច  3ហ្វតីពី
យានជំនិះអនា្រពៅអនា្រជិះ្រង់ពនាះពបើរិនដូពចានា ះ
ពទអនា្រនឹងបងកពកោះថានា ្់រ។្រនាងុ្ររណីទំាងពនះ
សូរបន្យពល្បឿនពហើយពបើ្រខជងអនា្រជិះ្រង់
ពៅពពលណាខដលរានសុវត្ភិាព។

កតរូវ ្ុស

អនា្រជិះ្រង់អាចពបើ្របរពលើ្រណ្ាល្រន្លងផ្លវូពៅ
្រនាងុស្ានភាពដូចជា្រន្លងផ្លវូតូចចពង្អៀតឬ
ឧបស្រគាពៅពលើផ្លវូពធ្វើឲ្យរិនរានសុវត្ភិាព
ពដើរ្បីជិះ្រនាងុទីតំាងរួយខដលអាចផល់្្ររា្ល ត
សករាប់យានជំនិះណារួយខជង។សករាប់
យានជំនិះពបើ្របរយឺតៗឬ្រង់អនា្រពបើ្របរ
្ួររខតពបើ្របរតារពីពកកាយ្រនាងុចរាងា យរាន
សុវត្ភិាព។ពៅពពលរានសុវត្ភិាពអនា្រជិះ្រង់
្ួររខតជិះពៅទីតំាងរួយពដើរ្បីទុ្រឲ្យយានជំនិះ
ពបើ្របរខជងពៅរុន។សូរចងចំាថាអនា្រជិះ្រង់
រានសិទ្ធិ្រនាងុការពកបើកបាស់ផ្លវូររួោនា ជារួយអនា្រ
ពបើ្របរដនទពទៀត។
អនា្រជិះ្រង់រានសិទ្ធិនិងការទទួលែុសកតរូវដូច
ោនា នឹងអនា្រពបើ្របរយានជំនិះនិងពទាចក្រយាន
យន្តខដរ។
ចូរពោរពសិទ្ធឆិ្លងកាត់រុន
របស់អនា្រជិះ្រង់ពីពកោះ
ពួ្រព្រកតរូវបានផល់្សិទ្ធិឲ្យ
ពកបើកបាស់ផ្លវូររួោនា ជារួយអនា្រ
ពបើ្របរដនទពទៀត។ពទាចក្រ
យានអាច្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ
ពលឿនជាងអនា្រ្ិរត។ហារ
កាច់បត់រុែអនា្រជិះ្រង់ពបើោមា នពពលក្រប់កោន់
សករាប់កាច់បត់ពោយសុវត្ភិាពពទពនាះ។ពនះ

្ឺរជាចំណុចសំ្ន់រួយចំនួនសករាប់ឲ្យអនា្រ
ពបើ្របរនិងអនា្រជិះ្រង់ចងចំា។អនា្រពបើ្របរយាន
យន្តកតរូវខត៖
• សរ្លងឹពរើលអនា្រជិះ្រង់ពោយកបរុងកបយ័តនាជា

និចចារុននឹងពបើ្រទា្វ រពៅជាប់ចរាចរណ៍ពធ្វើ
ដំពណើ រឬរុននឹងបត់។

• ទុ្រចពនា្ល ះក្រប់កោន់សករាប់ឲ្យអនា្រជិះ្រង់
បពញចា ៀសការប៉ាះទងគាចិោនា ជារួយទា្វ រយានជំនិះ
ខដលពបើ្រចូលពៅផ្លវូចរាចរណ៍។

• ពបើ្រពឆ្ព ះពៅរ្រខ្ររឬចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ
ពទាចក្រយានខតពៅពពលណារានសុវតិ្ភាព
ប៉ាពុណា្ណ ះ។

• ្ំុរសា្រល្បងពបើ្រខជងអនា្រជិះ្រង់ពៅរុនពពល
បត់។ចូល្រនាងុចរាចរណ៍ពោយសុវត្ភិាពពៅ
ទីណាខដលកតរូវបានអនុញ្ញា តសឹរបត់។

• ហារពបើ្របរពៅ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពទាចក្រយាន
លុះកតាខតចាប់ពផ្ើរបត់ពៅកតង់ផ្លវូកបសព្វ
ឬផ្លវូពចញចូលផទាះនិងស្តិពៅចរាងា យរិន
ពលើសពី 200ហ្វតីពៅ្ ងរុែ។

•  ពិនិត្យពរើលអនា្រជិះ្រង់ពៅពពលផ្្ល ស់ប្រូ
្រន្លងផ្លវូឬចូល្រនាងុចរាចរណ៍។ពទាចក្រ
យានរានទំហំតូចពហើយអាចបិទបំាងពៅ
្រនាងុចំណុច្ំរបំាងរបស់យានជំនិះ។

• ចូរកបរុងកបយ័តនាពពលពបើ្របរពៅជិតឬខជង
នឹងអនា្រជិះ្រង់ពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវឬផ្លវូហាយពវ
ខដលរាន្រន្លងផ្លវូពីរ។

ស្មើរសជើងខែលពិការខេនាក
ពថមាើរពជើងខដលពកបើខឆកនំាផ្លវូឬពកបើពឈើកចត់ពណ៌
សរានឬោមា នចុងក្រហរកតរូវខតទទួលបានសិទ្ធិ
អាទិភាពក្រប់ពពលទំាងអស់។ពថមាើរពជើងទំាងពនះ
្ឺរជារនុសសេពិការខភនា្រទំាងសសរុងឬរួយខផនា្រ។
ពៅពពលពថមាើរពជើងទំាងពនះ្ំរពុងស្តិ្រនាងុបរពិវណ
អនា្រសូរកបរុងកបយ័តនាពិពសសពៅពពលបត់កាច់
កជរុងឬថយពកកាយជាពិពសសពបើអនា្រ្ំរពុងពបើ្រ
បរយានជំនិះ្ូរនកាត់ខដលរានសំព�ងសាងា ត់។
្ងពកការពនះ្ឺរជាពសច្រ្ីខណនំារួយចំនួន
សករាប់ជួយដល់ពថមាើរពជើងខដលពិការខភនា្រ៖
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• ហា�  ចុច សុីទ្្ោក់ �នុសសែ ពថិការ ខេ្នក។រនុសសេ
ពិការខភនា្រពំុដឹងថានរណា្ំរពុងចុចសីុពផ្ល
ោ្់រនរណាព�ើយពហើយអាចនឹងភ្ា្់រពផ្អើល
ពោយសារសំព�ងពនាះ។

• ហា� ពាងំទលើ ចថិទញច ើ� ្ ្ូ វ។

កមមករស្វើ ផលែូវ និង តំ្រន ់ការដាឋា ន 

(CONE ZONES)

សូរយ្រចិត្តទុ្រោ្់រែពស់
ពៅពពលការោ្ឋ នផ្លវូ្ំរពុង
ដំពណើ រការ។ផ្្ល ្រសញ្ញា និង
បនទាះក្ាររានអ្រសេរកពរាន
អនា្រឲ្យដឹងថារាន្ររមា្ររ,
ឧប្ររណ៍ផ្្ល ស់ទីយឺត ,ៗនិង្រន្លងផ្លវូបិទពៅ
្ងរុែ។បពង្គា លរាងសាជី,បពង្គា លជ័រ,និង
ឧប្ររណ៍របំាងដនទពទៀតនឹងខណនំាអនា្រឲ្យឆ្លង
កាត់តំបន់ការោ្ឋ ន។សូរបន្យពល្បឿនពហើយ
ពកតៀរែ្លនួពបើ្របរយឺតៗឬឈប់ពដើរ្បីទុ្រឱ្យ
ឧប្ររណ៍ផ្លវូហាយពវបរា្ល ស់ទី។ពបើ្រចូលពៅ
ពពលរានសុវត្ភិាពនិងពោយរិនឆ្លងកាត់
បពង្គា លរាងសាជីឬពៅតំបន់ការោ្ឋ នខដល
្រន្លងផ្លវូតូចចពង្អៀតឬខដលជាយផ្លវូកតរូវបានបិទ
សូរសរ្លងឹពរើល្រង់ពហើយ“ខច្ររខំល្រផ្លវូ”ពៅ
ពពលពួ្រព្រ្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ។ចូរសរ្លងឹពរើល
ពល្បឿន្ំរណត់ពៅតំបន់ការោ្ឋ ននិងផ្្ល ្រសញ្ញា 
កពរានឲ្យបន្យពល្បឿន។
រូលពហតុសារញញាបំផុតននការសា្ល ប់និងរបួស
ពៅតំបន់ការោ្ឋ ន្ឺរការបុ្រពី្ ងពកកាយ។ជា
ការពិតរនុសសេភា្រពកចើនសា្ល ប់ពៅតំបន់ការោ្ឋ ន
្ឺរជាអនា្រពបើ្របរនិងអនា្រដំពណើ រ។ទដើ�្បី សុវត្ថិភាព 
ផ្ទា ល់្ ្ួន នថិង សុវត្ថិភាព អ្នករួ� ដំទណើ រជា�ួយ អ្នកកតរូវ
ចងចំាថាពបើ្របរឆ្លងកាត់តំបន់ការោ្ឋ នពោយ
កបរុងកបយ័តនា,បនយ្ពល្បឿន,ទុ្រ្ររា្ល តបខនរ្
ពទៀតរវាងយានជំនិះទំាងឡាយ,ពបើ្រចូល
ចរាចរណ៍សនសេរឹ ,ៗរពឹំងទុ្រថាអាចនឹងកតរូវ
បនយ្ពល្បឿនឬ្៏រឈប់បនាទា ន់,ក្រព�្ររ្រពរើល
អនា្រពបើ្របរខដលប្រូ្រន្លងផ្លវូភា្ល រ ,ៗនិងពជៀស
វាងការរ ំ្ នពពលពបើ្របរពៅ្រនាងុតំបន់ការោ្ឋ ន។
ការរ ំ្ នររួរានការពកបើកាសស្ាប់ទូរសពទាអាន
/ពផ្ើសារនិង/ឬដំពណើ រការកបព័ន្ធ GPS និងកបព័ន្ធ

• កតង ់ទេ្ើង ឬ សញ្ញា  ឈប ់ហា� ឈប ់យានជំនថិះ អ្នក 
ក្នុង ចម្ងា យ ទលើស ពី 5 ហ្ីត ពី  គំនូស សកម្ប ់ទថ្មើរទជើង 
ឆ្ងកាត ់  ទបើ រ្ម ន គំនូស  (បន្ទា ត)់  ឈប ់ជា�ុន។ពថមាើរ
ពជើងពិការខភនា្រពឹងខផ្អ្រពៅពលើសំព�ង
យានជំនិះរបស់អនា្រពដើរ្បីដឹងពីវត្តរាន
យានជំនិះអនា្រដូពចនាះវាសំ្ន់ណាស់ខដល
អនា្រឈប់យានជំនិះអនា្រ្រនាងុចរាងា យ5ហ្វតីពី
្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។អនា្រពបើ្របរ
រថយន្តអ្រគាសិនីឬរថយន្ត្ូរនកាត់កតរូវខតចង
ចំាជាពិពសសថា្រង្វះសំព�ងរា៉ាសីុនយាន
យន្តរបស់អនា្រអាចនំាឲ្យពថមាើរពជើងពិការខភនា្រ
សនមាតថាោមា នយានយន្តពៅជិតពនាះ។ចូរ
អនុវត្តតារចំណុចពនះ៖ពៅពពលរនុសសេពិការ
ខភនា្ររានា ្់រទាញពឈើកចត់របស់ោត់ចូល្រនាងុ
ពហើយ្ នពជើងថយពចញពីផ្លវូកបសព្វ
កាយវកិារពនះរានន័យថាពួ្រព្រពកតៀរែ្លនួ
រិនទាន់រចួរាល់ពដើរ្បីឆ្លងផ្លវូនិងទុ្រឲ្យអនា្រពធ្វើ
ដំពណើ រពៅរុន។

• ចូរ ឈប ់យានជំនថិះ ទៅ កតង ់គំនូស សកម្ប ់ទថ្មើរ ទជើង 
ឆ្ងកាត ់ ខដល ទថ្មើរ ទជើង កំពុង រង ់ចា។ំ សូររង់ចំាឲ្យ
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ផ្លវូរចួសិន។

• ហា� ឈប ់ទៅ កណ្្ដ ល គំនូស សកម្ប ់ទថ្មើរ ទជើង 
ឆ្ងកាត។់ការឈប់ខបបពនះបង្ខំឲ្យពថមាើរពជើង
ពិការខភនា្រពដើរពវៀងយានជំនិះអនា្រពហើយចូល
ពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ពៅ្ ងពករៅ្ំរនូសសករាប់
ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់។

• ហា� ្ ្ដល ់ទសចក្ដី ខណន្ ំជា ស�្ដី ដល ់ ទថ្មើរ ទជើង ពថិការ 
ខេ្នក។ពថមាើរពជើងពិការខភនា្រស្ាប់ក្រប់សំព�ង
ចរាចរណ៍រុននឹងសពករចចិត្តឆ្លងផ្លវូ។

• ហា� បត ់ស្្ដ  ំទោយ �ថិន ស�្រឹង ទ�ើល �ុន។សូររនំព
ពរើលពថមាើរពជើងជាពិពសសពថមាើរពជើងពិការខភនា្រ
ឬចរាចរណ៍រុននឹងចាប់ពផ្ើរបត់។ពៅពពល
រានពភ្លើងនបតងឱ្យពថមាើរពជើងពិការខភនា្រឆ្លងផ្លវូ
ពួ្រោត់រិនរពឹំងថាអនា្រពបើ្របរនឹងបត់សំ្ា
ពៅពីរុែពួ្រោត់ពនាះព�ើយ។ការបត់អាច
បណ្ាលឲ្យពថមាើរពជើងពិការខភនា្រវពង្វងទិសពៅ
និងង្យរងការបុ្រពោយការបត់សំ្ារបស់
យានជំនិះរួយពទៀតពៅពពល្ំរពុងឆ្លងកាត់
ផ្លវូ។
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្ររសាន្ត។ការផ្្រពិន័យចំពោះ្ររណីពលមាើស
ចរាចណ៍ពៅតំបន់ការោ្ឋ នអាចដល់ពៅ  $1,000  

ឬពកចើនជាងពនះ។នរណារានា ្់រខដលកតរូវបានរ្រ
ព�ើញថាបានបុ្រ្ររមា្ររពៅពលើផ្លវូហាយពវ
កបឈររុែនឹងការផ្្រពិន័យដល់ពៅ$2,000 

និងជាប់ពន្ធនាោររហូតដល់ពៅរួយឆ្នា ។ំ
ចូរសរ្លងឹពរើលផ្លវូឱ្យជាប់និង
យានជំនិះដនទពទៀតពៅជំុវញិ
អនា្រ។ហារឈប់ឬបន្យ
ពល្បឿនពដើរ្បីពរើលការោ្ឋ នផ្លវូ។
ចូរពោរពតារផ្្ល ្រសញ្ញា 
ពិពសសឬពសច្រ្ីខណនំាពី
្ររមា្ររ (អនា្រកាន់ទង់)។ការ
ពបើ្របរពោយកបរុងកបយ័តនា
កាត់តំបន់ការោ្ឋ នជួយពលើ្រ្ររពស់សុវត្ភិាព
សករាប់អនា្រពបើ្របរពថមាើរពជើងអនា្រជិះ្រង់និង
្ររមា្ររពធ្វើផ្លវូ។

តំ្រនផ់្កពិនយ័សទវ
ពោយសារ្ំរពណើ នរបួសនិងការសា្ល ប់បាត់បង់
ជីវតិោ្់រព័ន្ធនឹងការប៉ាះទងគាចិោនា ផ្លវូជា្់រលា្់រ
រួយចំនួនកតរូវបានចាត់ជា“តំបន់ផ្្រពិន័យពទ្វ
ពដើរ្ីបពលើ្រ្ររពស់សុវតិ្ភាព (Safety Enhanced-

Double Fine Zones)”។ការផ្្រពិន័យសករាប់
ការរពំលាភបំោនរាន្រករិតពទ្វដងពៅតំបន់
ទំាងពនះនិងពៅ្រនាងុតំបន់ការោ្ឋ នឬតំបន់ជួស
ជុលផ្លវូហាយពវពៅពពលរានវត្តរាន្ររមា្ររ
(CVC§42010)។

ស្រើក្ររ ង្ក សចញ និង 
្រន្ថយសល្បឿន  
អនា្រពបើ្របរតកររូវឲ្យពបើ្របរង្្រពចញពី្រន្លងផ្លវូ
ពបើរានសុវត្ភិាពឬ្៏របនយ្ពល្បឿនពៅពពល
ជិតដល់រថយន្សពនង្គា ះបនាទា ន់្ំរពុងចតឬ
រថយន្តសពណ្ាងធុនធំខដល្ំរពុងបពញចាញ
ពភ្លើងកពរានពណ៌ពលឿងឬយានយន្តក្រសួង
ដឹ្រជញូ្ន (Department of Transportation) 

(CalTrans) ខដល្ំរពុងបពញចាញពភ្លើងអាសននាឬ
ពភ្លើងកពរានពណ៌ពលឿងែណៈវាឈប់ចតពៅ
ជាយផ្លវូហាយពវឬផ្លវូនហ្វពីវរបស់រដ្ឋ។ចបាប់កតរូវ

បានតា្់រខតងព�ើងពដើរ្បីកាត់បន្យររណភាព
រនន្តីការោរសន្តសុិែអនា្រពបើ្ររថយន្តសពណ្ាង
បុ្រគាលិ្រសពនង្គា ះបុ្រគាលិ្រ  Caltrans និងបុ្រគាលិ្រ
សពនង្គា ះបនាទា ន់ដនទពទៀតខដល្ំរពុងជួយ
សពនង្គា ះអនា្រជាប់្រនាងុរថយន្តឬអនា្ររបួសឬអនា្រ
ោ្់រនឹងការោ្ឋ នផ្លវូ។សូរកបរុងកបយ័តនាពបើការ
ផ្្ល ស់ប្រូ្រន្លងផ្លវូចំាបាច់ពនាះ។

យានជំនិះ មាន ្រន្ទុកសបគ្ះថ្នា ក់
សាលា កសញ្ញា ោនយន្តបន្ទុកយបគ្ះថ្នា ក់
Hazardous Load Placards

ផ្្ល ្រសញ្ញា រាង្រប់ដព្ជពៅពលើរថយន្តធុនធំ
រានន័យថាបនទា្ុរពៅពលើរថយន្តពនាះពោរពពញ
ពៅពោយពកោះថានា ្់រ(ហាគា សរពំសវផទាះុជាពដើរ)។
្ររា្ល ងំលបាតផ្លវូហាយពវរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  
(California Highway Patrol (CHP)) ឬរនន្តីរនទារី
អ្រគាភ័ីយដឹងថាកតរូវពធ្វើអ្វីពបើបនទា្ុរពនាះខប្រធា្ល យ
ពោយនចដន្យ។យានជំនិះខដលរានផ្្ល ្រសញ្ញា 
ទំាងពនះតកររូវឲ្យឈប់រុននឹងឆ្លងកាត់ផ្លវូខដ្រ។

ែំ្រូន្ម នសំខាន់ៗ  កនាុង ការ ស្រើក ្ររ
ការពបើ្របរពោយសុវតិ្ភាពទារទារការទទួល
ែុសកតរូវផ្ទា ល់ែ្លនួពដើរ្បីពកបើការសននាោិ្ឋ ន,ពរ ៉ាផ្លចិ,
បទពិពសាធន៍និងសុភនិចឆេយ័—ពៅក្រប់ពពល
ខដលអនា្រកាន់នដចងកតូយានជំនិះ។ដំបូនាមា ន
សំ្ន់រួយពទៀតននការពបើ្របរពោយសុវតិ្ភាព
្ឺរសុជីវធរ៌។សូររានសុជីវធរ៌ក្រប់ពពល!!!

សដាះសសាយ  នរឹង ្រញ្ហា   កក ស្ទះ 
ចរាចរណ៍
ពយាងតារការយិាល័យសុវត្ភិាពចរាចរណ៍រដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា  (Office of Traffic Safety (OTS)) 

ការផ្្ល ស់បូ្របនិ្ចបនួ្ចពលើទរា្ល ប់ពបើ្របររបស់
អនា្រអាចជួយសករាលដល់ការ្រ្រសទាះចរាចណ៍
ដ៏រុានំរ ៉ាបាន។
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 ចូរពជៀសពវៀងឥរយិាបថពបើ្របរ្ ងពកការ៖
• ការ ទបើក បរ គយ គន ់ទទសភាព–ការបនយ្ពល្បឿន

ពដើរ្បីពរើលការប៉ាះទងគាចិោនា ឬអ្វីពផសេងពទៀត
ខដលពរើលពៅែុសពីធរមាតា។

• ការ ទបើក បរ  កបកថិត ជថិត រ្ន –ពបើ្របរពីពកកាយយា៉ាង
កបព្រៀ្រ។

• ការ  ប្ដូ រគន្ង្ូ្វ  ទោយ �ថិន ចា ំបាច–់ពបើ្របរពរពចញ
ចូល្រន្លងផ្លវូនានាននផ្លវូនហ្វពីវ។

• ការ�ថិន  យក ចថិត្ ទុក ោក់–ពិសារអាហារ
សរ្អតិសរា្អ ងែ្លនួនិយាយទូរសពទាសរពសរ
សារអានកាខសតជាពដើរ។

• ការ ទបើក បរ យានជំនថិះ រ្ម ន ការ ខថទា ំល្អ ឬ  ្ ុស 
បទចចកទទស ឬ ជថិត ទកបង ឥន្នៈ។

  សដាះសសាយនរឹង អនាក ស្រើក ្ររហិងសា 
និង ភាព សបកៀវ សបកា្ តាម ែង ផលែូវ
ការពបើ្របរពោយហិងសានិងពក្រៀវពកកាធតារ
ដងផ្លវូព្រើតព�ើងពៅពពលផ្លវូ្រ្រសទាះ្រនាងុពពល
កបញប់កបញល់និងោមា នភាពអត់ធមាត់ខដល
បណ្ាលឲ្យអនា្រពបើ្របររានា ្់របពញចាញកបតិ្ររមា
តបពោយ្ំរហឹងពៅពលើអនា្រពបើ្របររានា ្់រពទៀត។
ពដើរ្បីបពញចា ៀសស្ានភាពពបើ្របរខបបហិងសានិង
ពក្រៀវពកកាធតារដងផ្លវូ៖
• ទុ្រពពលពវលាឲ្យបានពកចើនពដើរ្បីពៅដល់

ពោលពៅអនា្រ។
• ្ំុរពបើ្របរកាត់រុែអនា្រពបើ្របរដនទពទៀត។
• ្ំុរពបើ្របរយឺតៗពៅ្រន្លងផ្លវូ (ពលឿន)្ង

ពឆ្វង។
• ្ំុរពបើ្របរកប្ិរតជាប់ោនា ។
• ្ំុរពធ្វើកាយវកិារដល់អនា្រពបើ្របរដនទ។
• ពកបើសីុពផ្លសករាប់្ររណីអាសននាខតប៉ាពុណា្ណ ះ។
បង្ក រឧប្បត្តពិហតុហិងសាខដលអាចព្រើតរាន
ព�ើងពោយ៖
• ពជៀសវាងការកបាសស័យទា្់រទងតារក្រខស

ខភនា្រជារួយអនា្រពបើ្របររាន្ំរហឹង។
• ទុ្រ្ររា្ល តធំដល់អនា្រពបើ្របររាន្ំរហឹង។
បំពពញ្រករងសំណួរពៅទំព័រទី 69 ពដើរ្ីប្ំរណត់
ថាពតើអនា្រជាអនា្រពបើ្របរកបពភទណា។

 ស្្នភាព ទបើក បរ ពថិទសសៗ
 ស្វើ ឲ្យ  សេអាចសមើលស�ើញរ្យន្ត អនាក 
ចបាស់
ចំណុច្ំរបំាងរបស់អនា្រពបើ្របរកតរូវបានបង្ហា ញ
ជាកកាហ្វ្ិរពៅទំព័រទី33។ពបើអនា្រសរ្លងឹ
ពរើលខត្រញចា ្់ររួយរុែពនាះអនា្ររិនអាចពរើល
ព�ើញយានជំនិះពៅចំណុច្ំរបំាងទំាងពនះ
ព�ើយ។សូរង្្រពរើលថាពតើយានជំនិះស្តិពៅ
្រនាងុចំណុច្ំរបំាងទំាងពនះឬពទ។ហារពបើ្របរ
បខង្អបង្អង់ពៅ្រនាងុចំណុច្ំរបំាងរបស់អនា្រពបើ្របរ
ដនទពទៀត។សូរទរា្ល ្់រពល្បឿនឬ្៏រពបើ្របរខជង
យានជំនិះពនាះឲ្យពលឿនតារខតអាចពធ្វើពៅបាន។

 សតើអវីជា សា្ថ នភាព ផលែូវ
ពល្បឿនអនា្រកាន់ខតពលឿនអនា្រកាន់ខតរិនអាច
ក្រប់ក្រងយានជំនិះរបស់អនា្របានពកចើន។ជាជាង
ពបើ្របរពៅ្រនាងុពល្បឿន្ំរណត់ពោយចបាប់
សូរសកររួលពល្បឿនពបើ្របររបស់អនា្រពៅតារ
ស្ានភាពផ្លវូឬអ្វខីដលរានឥទ្ធពិលពលើការបញ្្
យានជំនិះអនា្រពោយសុវត្ភិាព។ឧទាហរណ៍
ពតើអនា្រ្ួររពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿន 35 mph (ពល្បឿន
្ំរណត់ខដលបានបង្ហា ញ)  ពៅពលើផ្លវូភនាំពកាង
រានទឹ្រ្រ្រឬពទ? អនា្រពបើ្របរោមា នបទពិពសាធន៍
ជាពកចើនរិនសកររួលពល្បឿនពបើ្របររបស់ពួ្រព្រ
ពៅតារស្ានភាពផ្លវូខដលវាបណ្ាលឲ្យពួ្រព្រ
រានការប៉ាះទងគាចិោនា ពោយ“ការបាត់បង់រាចា ស់
ការ”ពកចើនជាងអនា្រពបើ្របររានបទពិសធន៍។

 ផលែូវ សកាង
ពៅពលើផ្លវូពកាងយានជំនិះរបស់អនា្រកាន់ខតរាន
ឱកាសង្្រពចញពីផ្លវូខដលកាន់ខតរានពកោះ
ថានា ្់រពៅពពលផ្លវូពនាះរានស្ានភាពរអិល។
ពភ្លៀងភ្់រកពិលទឹ្រ្រ្រនិងក្ររួសពធ្វើឲ្យផ្លវូកាន់
ខតរានស្ានភាពរអិល។ពបើោមា នសា្ល ្រ្ំរណត់
ពល្បឿនពៅកតង់ផ្លវូពកាងពទអនា្រកតរូវខត្ំរណត់
សាមា នពី្រករិតពចាតននផ្លវូពកាងពនាះនិងសកររួល
ពល្បឿនពៅតារស្ានភាពពនាះ។សូរបន្យ
ពល្បឿន�ុន នឹងអនា្រចូល្រនាងុផ្លវូពកាង។អនា្ររិនដឹង
ថារានអ្វីពៅ្ ងរុែពនាះព�ើយ(រថយន្តឈប់
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សំចតការប៉ាះទងគាចិោនា ជាពដើរ)។ការជាន់នហា្វ ងំ
ពៅកតង់ផ្លវូពកាងអាចបណ្ាលឲ្យអនា្ររអិល។

 ការ ស្រើក ្ររ  កនាុង ចរាចរណ៍ មមា ញរឹក
សូរពបើ្របរយឺតៗ ពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ររាញឹ្រ
ដូពចនាះអនា្រអាចឈប់បានពៅ្រនាងុ្ររា្ល តរួយខដល
អាចឱ្យឈប់បាន។
ជាវធិានទូពៅសូរពបើ្របរយឺតៗ៖
• ពៅ្រនាងុទីចំណតនិងតំបន់កបជំុជន។
• ពៅពលើផ្លវូរានចរាចរណ៍ររាញឹ្រ។
• ពៅពពលអនា្រព�ើញពន្លឺពភ្លើងជាន់នហា្វ ងំនន

យានជំនិះជាពកចើនពៅ្ ងរុែអនា្រ។
• ពៅពលើសាព នតូចចពង្អៀតនិងកច្រផ្លវូពកការដី។
• ពៅពលើផ្លវូបង់នថ្លពសវា។
• ពៅជិតសាលាពរៀនសួន្ុររារនិងតំបន់លំ

ពៅោ្ឋ ន។

សល្បឿន ចរាចរណ៍
ការប៉ាះទងគាចិោនា ង្យនឹងព្រើតព�ើងពៅពពលអនា្រ
ពបើ្របររានា ្់រពបើ្របរពលឿនឬពបើ្របរយឺតជាង
រថយន្តដនទពទៀតពៅពលើផ្លវូ។
ពបើអនា្រពបើ្របរពលឿនជាងចរាចរណ៍ដនទពទៀត
អនា្របពងកើនឱកាសចូលររួ្រនាងុការប៉ាះទងគាចិ។
ការពបើ្របរពលឿនរិនបានសនសំេពពលពវលា
ពកចើនពនាះព�ើយ។
ការពបើ្របរយឺតយា៉ាវជាងយានជំនិះដនទពទៀតឬ
ការឈប់ភា្ល រៗអាចរានពកោះថានា ្់រដូចោនា ពៅ
នឹងការពបើ្របរពលឿនខដរពបើរិនពកោះថានា ្់រ្ ្ល ងំ
ជាងពទពនាះពីពកោះអនា្រអាចបងកឲ្យរានការបុ្រ
ពីពកកាយឬបណ្ាលឲ្យអនា្រពបើ្របរដនទពទៀត
ពបើ្រព្រចពចញពដើរ្បីបពញចា ៀសការបុ្រយានជំនិះ
របស់អនា្រ។ពបើអនា្រស្តិ្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពបើ្របរ
ពលឿនពហើយអនា្រសរាគា ល់ព�ើញថាយានជំនិះ
នានា្ំរពុងពបើ្របរង្្រពៅ្រន្លងផ្លវូ្ ងសំ្ាពដើរ្បី
ខជងពៅរុនអនា្រឬរានជួរយានជំនិះពៅពកកាយ
អនា្រពនាះការខដលល្អបំផុតកតរូវពធ្វើ្ឺរកតរូវពបើ្រ
បរពៅ្រន្លងផ្លវូ្ ងស្ាំពៅពពលរានសុវត្ភិាព
ពហើយអនុញ្ញា តឲ្យយានជំនិះដនទពទៀតពបើ្រខជង
ពៅរុន។

សា្ថ នភាពសបគ្ះថ្នា ក់  កនាុង ការ ស្រើក ្ររ
ទកឹយលើផលាូវ
បនយ្ពល្បឿនពៅពពលណារានទឹ្រពកចើនពៅ
ពលើផ្លវូ។ការពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿន 50 mph ឬពលឿន
ជាងពនះពៅពពលពភ្លៀងធា្ល ្់រ្ ្ល ងំសំប្រ្រង់
យានជំនិះអនា្រអាចពំុប៉ាះនឹងនផទាផ្លវូទាល់ខតពសាះ
ពហើយយានជំនិះអនា្រនឹងពបើ្របរពៅពលើទឹ្រឬ
ពលើ “នផទាទឹ្រ”។ការផ្្ល ស់ប្រូទិសពៅពបើ្របរបន្តចិ
បន្តចួឬការប៉ាះនឹងែ្យល់ប្់រពបា្រអាចបំពប៉ាើង
យានជំនិះរបស់អនា្រឲ្យរអិល។ពបើយានជំនិះរបស់
អនា្រចាប់ពផ្ើររត់ពលើនផទាទឹ្រសូរបន្យពល្បឿនរង្
បន្តចិៗ—ហារចាប់នហា្វ ងំ។

ផលាូវរអលិ
សូរបន្យពល្បឿនពៅពពលរានសញ្ញា បឋរនន
ពភ្លៀងធា្ល ្់រជាពិពសសពកកាយពីរាងំសងាតួ។ពនះ
្ឺរជាពពលខដលផ្លវូជាពកចើនរានស្ានភាពរអិល
បំផុតពីពកោះពកបងនិងធូលីរិនកតរូវបានសរា្អ ត
ពចញព�ើយ។ផ្លវូរអិលនឹងរិនពធ្វើឲ្យសំប្រ្រង់
យានជំនិះអនា្រដំពណើ រការបានល្អព�ើយ។សូរ
បនយ្ពល្បឿនពបើ្របរឲ្យយឺតជាងពពលអនា្រពបើ្រ
បរពលើផ្លវូសងាតួ។សកររួលពល្បឿនពបើ្របរអនា្រដូច
្ងពកការ៖
• ្្ូ វទសើ�–ពបើ្របរយឺតជាង5ពៅ 10 mph។
• ្្ូ វកគប ដណ្ដ ប ់ទោយ កពថិល–បនយ្ពល្បឿនពបើ្របរ

អនា្ររ្រពៅកតឹរោ្់រ្រណ្ាល។
• ទរឹកកក–បនយ្ពល្បឿនឱ្យរ្រ្រករិតយឺត

បំផុត។
នផទាផ្លវូរួយចំនួនរានសភាពរអិលជាងផ្លវូដនទ
ពទៀតពៅពពលវាពសើរពហើយរានផ្្ល ្រសញ្ញា 
កពរានោ្់របង្ហា ញ។្ងពកការពនះ្ឺរជា្រន្លះឹ
រួយចំនួនពដើរ្បីជួយអនា្រ្រត់សរាគា ល់ផ្លវូរអិល៖
• ពៅនថងាណាខដលកតជា្់រ ្្ល ងំនិងរាន

សំពណើ រសសពរាលពីពដើរពឈើឬអោរ
អាចបំាងចំណុចរានទឹ្រ្រ។តំបន់ទំាងពនះ
ឆ្ប់ព�ើង្រ្រពហើយរិនង្យសងាតួពៅវញិ។

• សាព ននិងផ្លវូអាកាសទំនងជា្រ្ររុនកបពភទ
ផ្លវូពផសេងពទៀត។សាព ននិងផ្លវូអាកាស
ទំាងពនាះអាចបំាងចំណុចទឹ្រ្រ្រ។
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• ពបើពរ�ធា្ល ្់រពភ្លៀងពៅនថងារានអាសធាតុពរ្ៅ
ផ្លវូពរៅសូ៊អាចនឹងរានសភាពរអិលរយៈពពល
ប៉ានុាមា ននាទីដំបូង។្ំរពៅពធ្វើឲ្យជាតិពកបង្រនាងុ
ពរៅសូ៊ថនាល់កជាបរ្រនផទា្ ងពលើ។ជាតិពកបង
ពនាះពធ្វើឲ្យផ្លវូរានសភាពរអិលរហូតទាល់ខត
ទឹ្រពភ្លៀងហូរពកចាះជាតិពកបងពីនផទា្ ងពលើផ្លវូ
អស់។

ខ្យល់ខាលា ងំ
ែ្យល់្ ្ល ងំអាចបងកពកោះថានា ្់រពៅពពលពបើ្របរ
ជាពិពសសចំពោះរថយន្តធំៗរថយន្តដឹ្រទំនិញ
ព្រហរថ  (Camper) និងយានរានសពណ្ាង។
ផ្្ល ្រសញ្ញា កពរានជារុនរួយចំនួនសករាប់ការ
ពបើ្របរពៅពពលរានែ្យល់្ ្ល ងំររួរាន៖
• បន្យ ទល្បឿន ទបើកបរ របស់ អ្នក។ការបន្យពល្បឿន

អាចឲ្យអនា្រក្រប់ក្រងយានជំនិះរបស់អនា្របាន
ល្អជាងរុននិងផល់្ពពលពវលាបខន្រសករាប់
ឲ្យអនា្រកបតិ្ររមាតប្រនាងុ្ររណីខដលយានជំនិះ
របស់អនា្រកតរូវប៉ាះនឹងសនទាះុែ្យល់ ្្ល ងំ។

• ចាប ់ចដ ចង្កូត ឲ្យ តរឹង ខណន ។សនទាះុែ្យល់្ ្ល ងំ្ឺរ
ហួសពីការរពឹំងទុ្រពហើយពបើអនា្ររិនបានចាប់
កាន់ចងកតូឲ្យបានកតឹរកតរូវពទពនាះសនទាះុែ្យល់
អាចនឹងរាន្ររា្ល ងំក្រប់កោន់ពធ្វើឲ្យនដចងកតូ
របូតពចញពីពីនដរបស់អនា្រ។

• កបរុង កបយ័ត្ន ។ពរើលពៅផ្លវូ្ ងរុែឲ្យបានល្អ
និងរនំពរ្រពរើល្ំរពទច្ំរទីនានាពៅពលើថនាល់។
ែ្យល់្ ្ល ងំអាចនំាសំរារពផសេងៗ រានពៅពលើ
ផ្លវូហាយពវឬអាចប្់របំពប៉ាើង្ំរពទចពផសេងៗ ពៅ
កាន់ផ្លវូពបើ្របររបស់អនា្រ។ការពរើលពៅរុែ
ផល់្ពពលពវលាបខនរ្ដល់អនា្រពដើរ្បីពឆ្លើយតប
នឹងពកោះថានា ្់រពៅពលើដងផ្លវូ។

• កុំទកបើ កបពន័្ កគប់កគង ទល្បឿន ។អនា្រអាចរ្រសា
ការក្រប់ក្រង្រនាងុ្រករិតអតិបររាពៅពលើ

ន្ា ន់ខហគារពៅពពលខដលរានសនទាះុែ្យល់
្្ល ងំពបា្រប៉ាះ។

• កបរុងទកបៀបជា �ុន ។រង់ចំារហូតែ្យល់ព្ុយះ
ប្់រផុត។វាអាចនឹងរានសុវត្ភិាពជាង
កបសិនពបើឈប់និងសករា្របន្តចិ។

យបើកបរយពលចុះអព័្ទ
ដំបូនាមា នល្អបំផុតសករាប់ការពបើ្របរពពលចុះអ័ពទា
ពនាះ្ឺរ “្ំុរពបើ្របរ”។អនា្រ្ួររពិចារណាពនយារ
ពពលពបើ្របររហូតទាល់ខតអ័ពទារសាត់អស់។
ប៉ាខុន្តពបើអនា្រចំាបាច់កតរូវពបើ្របរពៅពទៀតសូរពបើ្រ
យឺតៗពបើ្រផ្លតិទឹ្រជូត្រញចា ្់ររបស់អនា្រនិងពបើ្រ
ទេ្ើងកូត(ពភ្លើងហា្វ ទាប) ។ពន្លឺពីពភ្លើងហា្វ ែពស់អាច
ពធ្វើឲ្យពន្លឺចំាងផ្្ល តរ្រវញិនិងពធ្វើឲ្យចំាងខភនា្រ។
កុំទបើកបរ ទោយ ករនខ់ត ទបើក ទេ្ើងសំ ចត  ឬទេ្ើង  ទពលចុះ 
អ័ពទា ឲ្យ ទស្ះ ។
បពងកើន្ររា្ល តពបើ្របររបស់អនា្រនិងពកតៀរឈប់
ពៅ្រខន្លងខដលអនា្រអាចពរើលព�ើញពៅ្ ង
រុែ។
ពជៀសវាងឆ្លងកាត់្រន្លងផ្លវូ្ំរពុងរានចរាចរណ៍
លុះកតាខត្រនាងុ្ររណីចំាបាច់បំផុត។ពយាយារ
ស្ាប់ចរាចរណ៍ខដលអនា្ររិនអាចពរើលព�ើញ។
ពកបើផ្លតិទឹ្រនិងឧប្ររណ៍្ំរចាត់ទឹ្រ្រ្រតារការ
ចំាបាច់សករាប់ឲ្យអាចពរើលព�ើញចបាស់បំផុត។
ពបើអ័ពទាកកាស់ពព្រខដលពសទាើរខតពធ្វើឲ្យអនា្ររិន
អាចពរើលផ្លវូព�ើញសូរពិចារណាចតឲ្យផុតពី
ផ្លវូ,ពបើ្រពភ្លើងសញ្ញា អាសននានិងរង់ចំារហូតដល់
អាកាសធាតុកបពសើរព�ើងពទើបបន្តពបើ្របរពៅ
រុែពទៀត។

យបើកបរយពលម្នពនលា លឺចាងំពីបពះអាទតិ្យ
ពន្លចំឺាងពីកពះអាទិត្យអាចរានពកោះថានា ្់រ ្្ល ងំ
ពៅពពលពបើ្របរ។វធីិ្រន្លះឹ្ ងពកការអាចជួយ
អនា្រឲ្យក្រប់ក្រងពន្លចំឺាងពីកពះអាទិត្យ៖
• សរា្អ តខផនា្រ្ ង្រនាងុនិង្ ងពករៅនន្រញចា ្់រ

រថយន្ត្ ងរុែរបស់អនា្រឲ្យសា្អ តជានិចចា។
• កតរូវកបា្រដថាផ្លតិទឹ្រជូតសរា្អ ត្រញចា ្់ររថយន្ត

្ងរុែរបស់អនា្ររានដំពណើ រការល្អនិងរាន
្រករិតទឹ្រពពញ។

• ោ្់រខវ ៉ានតាព ម្ា ការោរពន្លឺ។
• រ្រសា្ររា្ល តឲ្យបានក្រប់កោន់ពៅចពនា្ល ះ

រថយន្តរបស់អនា្រនិងរថយន្តខដលពៅជំុវញិ
អនា្រ។
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• ្របាងំរុែរបស់រថយន្តអនា្រ្៏រកតរូវ្ំុរឲ្យរានវត្ុ
អ្វីខដលរាងំសទាះដល់ការពកបើកបាស់និងរាន
ដំពណើ រការល្អផងខដរ។

• រានការកបរុងកបយ័តនាបខនរ្ចំពោះពថមាើរពជើង។
អនា្រអាចនឹងរានការលំបា្រពរើលព�ើញពួ្រព្រ។

• ពជៀសវាងពបើ្របរ្រនាងុពពលនថងារះនិងនថងាលិច។

ការយបើកបរកនាុងភាពងងតឹ
សូរពបើ្របរកាន់ខតយឺតពៅពពលយប់ពីពកោះ
អនា្ររិនអាចពរើលពៅរុែបានឆ្ងា យពហើយអនា្រ
នឹងរានពពលតិចតួច្រនាងុការបញ្ឈប់យានជំនិះ
្ររណីជួបពកោះថានា ្់រណារួយ។សូរកបា្រដថា
អនា្រអាចឈប់្រនាងុរយៈចរាងា យខដលបំភ្លឺពោយ
ពភ្លើងហា្វ របស់អនា្រ។
ពកបើពភ្លើងហា្វ ពកការពៅពពលយប់រានពភ្លៀងធា្ល ្់រ។
កំុ ទបើកបរ ទោយ  ទកបើខត ទេ្ើង សំ ចតរបស់អ្នកឲ្យ ទស្ះ ។
ពកបើពភ្លើងហា្វ ែពស់ពៅពពលអាចពបើ្របានពៅពលើ
ផ្លវូខដលងងឹតពៅ្រនាងុទីជនបទឬទីក្ររុងដរាប
ណាវារិនែុសចបាប់។្ំុរពធ្វើឲ្យអនា្រពបើ្របរពផសេង
ពទៀតចំាងខភនា្រពរើលរិនព�ើញពោយសារខតពភ្លើង
ហា្វ របស់យានយន្តអនា្រ។បនយ្ពភ្លើងពៅពពល
ចំាបាច់។ពបើអនា្រពបើ្របររានា ្់រពទៀតរិនបនយ្ពភ្លើង
របស់ព្រពទពនាះ៖
• ្ំុរសំ�ឹងចំពភ្លើងហា្វ ខដលពៅ្ ងរុែពនាះ។
• សំ�ឹងពៅកជរុង្ ងស្ាំនន្រន្លងផ្លវូរបស់

អនា្រ។
• ពរើលយានជំនិះខដលពបើ្របរសំពៅរ្រអនា្រ

ពោយពកបើ្រនទាយុខភនា្រអនា្រ។
• ្ំុរពយាយារ “តបពៅ” អនា្រពបើ្របររានា ្់រពទៀត

ពោយបន្តពបើ្រពភ្លើងហា្វ រថយន្តរបស់អនា្រ។ពបើ
ពធ្វើដូពចនាះអនា្រទំាងពីរអាចនឹងពរើលរិនព�ើញ
ដូចោនា ។

ពៅពពលអនា្រពបើ្របរពពលយប់សូរចងចំាថា៖
• ពថមាើរពជើងនិងអនា្រជិះ្រង់្ឺរកាន់ខតពិបា្រពរើល

ព�ើញពៅពពលយប់។កតរូវកបរុងកបយ័តនាចំពោះ
ពួ្រព្រ។

• ពទាចក្រយានយន្ត្៏រពិបា្រនឹងពរើលព�ើញ
ផងខដរពៅពពលយប់ពកោះពួ្រព្រភា្រពកចើន
រានពភ្លើងពកកាយខតរួយ។

• ការសាងសង់ផ្លវូហាយពវអាចនឹងដំពណើ រការ
ពៅពពលយប់។សូរបន្យពល្បឿនពៅតំបន់
សាងសង់ផ្លវូហាយពវ។

• ពៅពពលខដលអនា្រចា្រពចញពីទី្រខន្លងខដល
រានពភ្លើងបំភ្លឺ្ ្ល ងំសូរពបើ្រយឺតៗ រហូតដល់
ខភនា្ររបស់អនា្រអាចសករបពៅនឹងភាពងងឹត
បាន។

• ពបើ្រខអបពៅ្ ងសំ្ាឲ្យបានព្រៀ្របំផុតតារ
ខដលអាចពធ្វើពៅបានពៅពពលយានជំនិះ
ខដលរានពភ្លើងខតរួយពបើ្រសំពៅរ្ររ្រអនា្រ។
វាអាចជាអនា្រជិះ្រង់ឬអនា្រពបើ្របរពទាចក្រ
យានយន្តប៉ាខុន្វា្៏រអាចជាយានយន្ខដល
ោច់ពភ្លើងហា្វ រួយផងខដរ។

យបើកបរយពលម្នយេលាៀងឬបពលិធាលា ក់
ថនាល់ពរៅសូ៊ជាពកចើនរានសភាពរអិលបំផុតពៅ
ពពលពរ�ចាប់ពផ្ើរធា្ល ្់រពភ្លៀងឬធា្ល ្់រកពិលដំបូង
ពីពកោះជាតិពកបងនិងធូលីរិនទាន់លាងជករះ
អស់ពនាះពទ។សូរបន្យពល្បឿនពៅពពលពភ្លៀង
ចាប់ធា្ល ្់ររលឹរសសិចៗ ឬចាប់ធា្ល ្់រកពិលជាពលើ្រ
ដំបូងពៅពលើផ្លវូ។ពកបើផ្លតិទឹ្រនិងពបើ្រពភ្លើងហា្វ 
ពកការនិងពកបើឧប្ររណ៍្ំរចាត់ទឹ្រ្រ្រ។
ពៅពពលរានព្ុយះពភ្លៀងឬព្ុយះកពិល្ ្ល ងំអនា្រ
កបខហលរិនអាចពរើលព�ើញពលើសពី100 ហ្វតី
ពីយានជំនិះរបស់អនា្រពនាះពទ។ពៅពពលខដល
អនា្ររិនអាចពរើលព�ើញពលើសពី 100 ហ្វតីអនា្រ
រិនអាចពបើ្របរកប្របពោយសុវត្ភិាពពលើស
ពី30 mph ពនាះពទ។អនា្រអាចនឹងឈប់ពៅពពល
ែ្លះបានពដើរ្បីជូតភ្់រឬកពិលពចញពី្រញចា ្់រ្ ង
រុែពភ្លើងហា្វ និងពភ្លើងចពងកៀងពកកាយននយានយន្ត
របស់អនា្រ។
ពបើអនា្រពបើ្របរពៅតំបន់ធា្ល ្់រកពិលសូរយ្រ
កចវា្់រឲ្យបានក្រប់ចំនួននិងកបា្រដថាកចវា្់រ
ទំាងពនាះកតរូវោនា នឹង្រង់រថយន្តរបស់អនា្រ។
ពរៀនពីវធីិោ្់រកចវា្់រ�ុនទពលអនា្រកតរូវការពកបើវា។
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ការអនុវតក្ារពបើ្របរពោយសុវត្ភិាព៖
www.dmv.ca.gov

ក្រព�្ររនំព  

ទ�ើល ពឆ្វងស្ាំ
រចួ ពថិនថិត្យទ�ើល 

ជំុវញិែ្លួនពដើរ្ីប 
ទជៀសវាងទករះថា្ន ក់!



ទតើ អ្នក ជាអ្នកទបើកបរ ហថិងសា  ខ�ន ទទ ?
(សូេគូសបបអបដ់ែលសេសសប)

សូ� ោក់ ពថិនទាុឲ្យ ្ ្ួន ឯង ៖
 

រាប ់ចំនួន ចទ�្ើយ ថា  “ទទ”

(1-3) អ្នកទបើកបរ  សុវត្ថិភាព 
(4-7) អ្នក ទបើកបរល្អ 

(8-11) អ្នកទបើកបរ ពាក់កណ្្ដ លហថិងសា
(12+) អ្នកទបើកបរ ហថិងសា

ទតើ អ្នក៖ បាទ/ចាស ទទ
ពបើ្រខជងយានជំនិះពផសេងៗពទៀតខតពី្ ង
ពឆ្វង។ ....................................................

ពជៀសវាងោំង្រន្លងផ្លូវឆ្លងកាត់។............

ផ្ល់អាទិភាពពៅចរាចរណ៍ពលឿនជាង
ពោយពបើ្រខអបពៅ្ ងស្ាំ។.................
ពបើ្រខអបពៅ្ ងស្ាំឲ្យបានព្រៀ្របំផុត
តារខដលអាចពធ្វើពៅបាន។....................
រ្រសា្ររា្ល តពបើ្របរសរសសប។................

ផ្ល់្ររា្ល តសរសសបពៅពពលពបើ្រចូល
ពៅ្រន្លងផ្លូវរួយពទៀតបនាទា ប់ពីខជងរថយន្ត
ពផសេងៗរចួ។............................................
ពកបើពភ្លើងហា្វ ពៅពពលអាកាសធាតុរាន
ពព្រពភ្លៀងនិងរានពន្លឺតិច។................
ផ្ល់សិទ្ធិអាទិភាពពៅឲ្យពថមាើរពជើង។.........
បញ្ឈប់យានជំនិះទំាងសសរុងពៅពពលរាន
ផ្្ល ្រសញ្ញា   STOP (ឈប់)។ល។ .............

ឈប់ពៅពពលរានពភ្លើងចរាចរណ៍
ពណ៌ក្រហរ។ .......................................
ពបើ្របរចូលពៅផ្លូវកបសព្វនិងពថមាើរពជើង្រនាុង
ពល្បឿនយឺតៗ ។......................................
ពោរពសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពៅស្តុបផ្លូវខប្រជា
បួន។ .....................................................

ពបើ្របរពកការពល្បឿន្ំរណត់ខដលោ្់រ
បង្ហា ញពៅពពលស្ានភាព្ំរណត់
ខបបពនាះ។ ............................................

ពបើ្របរ្រនាុងពល្បឿនយឺត្រនាុងតំបន់
សាងសង់។............................................

រ្រសាពល្បឿនឲ្យសសបពៅតារ
ស្ានភាព។............................................

ពកបើសញ្ញា បត់របស់យានជំនិះពៅពពលកតរូវ
បត់ ឬប្ូរពៅ្រន្លងផ្លូវ។ ...........................

កបាសស័យទា្់រទងតារក្រខសខភនា្រ និង
ពធ្វើសញ្ញា បញ្្្់រពីពចតនារបស់ែ្លួន
ពៅពពលចំាបាច់។ ..................................

ទតើ អ្នក៖ បាទ/ចាស ទទ
ទទួលដឹងពីពចតនារបស់
អនា្រដនទៗពទៀត។ ...................................

ពកបើសីុពផ្លឲ្យបានសរររ្យ។ .....................

ពជៀសវាងពកបើពភ្លើងហា្វ ្ូរត ពបើរិនចំាបាច់។ .

ផ្ល់សិទ្ធិអាទិភាព និងពបើ្រខអបពៅ្ ង
សំ្ាសករាប់យានយន្សពនង្គា ះបនាទា ន់។ ...

ពជៀសវាង្ំុរពបើ្រពភ្លើងហា្វ ភ្លឹបខភ្លតៗ។ ......

បត់កត�ប់ពកកាយយឺតៗពោយ
្ិរតទុ្រជារុន។ ......................................

រ្រសាពល្បឿនឲ្យបានសរររ្យពៅ្រខន្លងខដល
រានពកោះថានា ្់រព្រើតព�ើងពលើដងផ្លូវ។ ......

ពជៀសវាងពធ្វើកាយវកិាររិនសរររ្យ
តបតវញិ។ .............................................

ពជៀសវាងពបើ្រកបណំាងកបខជងជារួយ
អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀត។ .........................

ពយាយារព្រចពចញពីផ្លូវរបស់អនា្រពបើ្របរ
ហិងសា។ .................................................
ពផ្្តអាររមាណ៍ពលើការពបើ្របរនិងពជៀសវាង
ពធ្វើស្ររមាភាពរ ំ្ នពផសេងៗ ។ ...................

ទតើ អ្នក ទជៀសវាង៖ បាទ/ចាស ទទ
ពបើ្របរពៅពពលងងុយព្រង។ .................

ពបើ្រោំង្រន្លងផ្លូវបត់ស្ាំ។ .....................

ពកបើ្រខន្លងចំណតពលើសពីរួយ។ .............

ចតពៅ្រខន្លងខដលបាន្ំរណត់ទុ្រសករាប់
ជនពិការ។ .............................................

ទុ្រឲ្យទា្វ ររថយន្តបុ្រប៉ាះនឹងយានជំនិះខដល
ចតពៅខ្រ្បរអនា្រ។ ...................................

ពកបើទូរសពទានដពៅពពលពបើ្របរ។ .............

ឈប់ពៅពលើដងផ្លូវពដើរ្បីនិយាយោនា ។ .....

បងកសំព�ងតនន្ី ្្ល ំងៗដល់រថយន្តពៅ
ខ្រ្បរៗ។ .................................................
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ផលែូវ លិចទរឹក 
ទឹ្រពកចើនពព្រពៅពលើផ្លវូថនាល់អាចបងកឲ្យរាន
ទឹ្រជន់លិច។វាអាចព្រើតព�ើងពោយសនសេរឹៗ
ឬភា្ល រៗខតរង្។ទឹ្រជន់លិច្ឺររានពកោះថានា ្់រ
និងអាច្ំររារ្ំរខហងដល់អាយុជីវតិ។វាជាការ
សំ្ន់ខដលកតរូវយល់ដឹងពីហានិភ័យននទឹ្រពៅ
ពលើផ្លវូថនាល់។ពកោះថានា ្់ររួយចំនួនខដលព្រើតពីផ្លវូ
លិចទឹ្រររួរានដូចជា៖
• រថយន្តកតរូវបានទឹ្រហូរនំាយ្រពចញពីផ្លវូ។
• ្រពរទាច្ររទាីអខណ្តនិងពកោះថានា ្់រខដល

ពរើលរិនព�ើញ។
• ផ្លវូបា្់រោច់។
• យានយន្តដំពណើ រការែុសកបក្រតី(ឧទា.

រា៉ាសីុនោំងឬនហា្វ ងំែូច)។
• ការឆ្់រចរន្តអ្រគាសិនីពបើរានខែសេពភ្លើងោច់

ធា្ល ្់រ។
វធីិកបពសើរបំផុត្ឺរកតរូវរ្រផ្លវូពផសេងពបើអនា្រជួបកបទះ
ផ្លវូលិចទឹ្រ។អនា្រពបើ្របររិនអាច្ំរណត់ពីជពករៅ
របស់ទឹ្រជន់លិចតារការពរើលនឹងខភនា្រទពទពនាះ
ពទ។វាអាចនឹងពករៅនិងរានពកោះថានា ្់រពព្រ
សករាប់ការឆ្លងកាត់។ពបើអនា្ររិនរានជពករើស
ណាពផសេងពករៅពីកតរូវពបើ្រឆ្លងកាត់ផ្លវូលិចទឹ្រ
អនា្រកតរូវពបើ្រយឺតៗ។ពៅពពលខដលអនា្របាន
ពបើ្របរឆ្លងទឹ្រពោយសុវត្ភិាពសូរពិនិត្យ
នហា្វ ងំរបស់អនា្រយឺតៗនិងពោយកបរុងកបយ័តនា
ពដើរ្បីឲ្យកបា្រដថាវារានដំពណើ រការកតឹរកតរូវ។

ការយបើកបរយលើផលាូវទួលឬផលាូវយកាងយៅជនបទ
អនា្ររិនអាចដឹងថានឹងរានអ្វីពៅខផនា្ររា្ខ ងពទៀត
ននទួលចំពណាតឬផ្លវូពកាង្ ្ល ងំព�ើយ។ពៅ
ពពលពបើ្របរពៅផ្លវូទួលឬផ្លវូពកាងសូរបន្យ
ពល្បឿនពដើរ្បីឲ្យអនា្រអាចបញ្ឈប់យានយន្ត្ររណី
រានពកោះថានា ្់រណារួយ។អនា្រកតរូវពបើ្រឲ្យយឺត
លមារនឹងអាចឈប់បាន។
ពៅរាល់ពពលខដលទិដ្ឋភាពពៅ្ ងរុែអនា្រកតរូវ
បានបំាងពោយផ្លវូទួលឬផ្លវូពកាងអនា្រ្ួររសនមាត
ថារានរថយន្តរួយពទៀតពៅ្ ងរុែអនា្រ។ពបើ្រ
ខជងរថយន្តរួយពទៀតខត្រនាងុ្ររណីខដលផ្លវូទួល

ឬផ្លវូពកាងរានចរាងា យយា៉ាងតិចរា៉ាយពកោះ
អនា្រកតរូវការចរាងា យយា៉ាងពហាចណាស់ប៉ាណុ្ណឹ ង
ពដើរ្បីអាចខជងពោយសុវត្ភិាព។
្ំុរពបើ្រពៅខផនា្រ្ ងពឆ្វងននផ្លវូពៅពពលដល់
ផ្លវូពកាងឬ្ំរពូលទួលពីពកោះអនា្ររិនអាច
ពរើលព�ើញបានឆ្ងា យលមារពដើរ្បីដឹងថាវារាន
សុវត្ភិាពក្រប់កោន់្រនាងុការពបើ្រខជងឬអត់ពទ។

ការបដំបកចរាចរណ៍
ការបំខប្រចរាចរណ៍កតរូវបានអនុវត្តពោយ
រនន្តពីកងឹងការអនុវត្តចបាប់ពដើរ្ប៖ីឮ
• បនយ្ពល្បឿនឬបញ្ឈប់ចរាចរណ៍ពដើរ្បី

បពញចា ៀសពកោះថានា ្់រពីផ្លវូថនាល់។
• អនុវត្តកបតិបត្តកិារសពនង្គា ះបនាទា ន់។
• បង្ក រការប៉ាះទងគាចិោនា ពៅពពលរានចុះអ័ពទ្ា ្ល ងំ

ឬចរាចរណ៍ររាញឹ្រពព្រែុសធរមាតា។
្រនាងុពពលននការបំខប្រចរារណ៍រនន្តីពបើ្រពភ្លើង
អាសននា្ ងពកកាយ,បនយ្ពល្បឿនយានជំនិះ
និងពបើ្របរកាត់្រន្លងផ្លវូខដលរានចរាចរណ៍្រនាងុ
ល្រ្ខណៈក្រវចិក្រពវៀន។ពដើរ្បីជួយដល់រនន្តី្រនាងុ
ការអនុវត្តការបំខប្រចរារណ៍៖
• ពបើ្រពភ្លើងកបកាសអាសននារបស់រថយន្តអនា្រ

ពដើរ្បីជាសញ្ញា ដល់អនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតថា
ពៅ្ ងរុែរានពកោះថានា ្់រ។

• ចាប់ពផ្ើរបន្យពល្បឿនបន្តចិរង្ៗ ។្ំុរបនយ្
ពល្បឿនភា្ល រៗ ពលើ្រខលងខតចំាបាច់ពដើរ្បី
បពញចា ៀសការប៉ាះទងគាចិ។បនយ្ពល្បឿនឲ្យ
យឺតដូចរនន្តីអនុវត្តចបាប់ែណៈរ្រសា្ររា្ល ត
ចរាងា យលមាររានសុវត្ភិាពពីរថយន្តលបាត
ខដលពៅ្ ងរុែអនា្រ។

• កុំ ពយាយារពបើ្រកាត់រថយន្តលបាត។្ំុរបខនរ្
ពល្បឿនរហូតទាល់ខតរថយន្តលបាតបិតពភ្លើង
កបកាសអាសននានិងស្ានភាពចរាចរណ៍ពៅ
្ងរុែអនុញ្ញា តឲ្យអនា្រពបើ្របរ្រនាងុពល្បឿន
ធរមាតាវញិ។
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្រង្អួច  និង កញចា ក់ខែល សា្អ តេលែឺចបាស់ 
រ្រសា្រញចា ្់ររថយន្ត្ ងរុែនិងបង្អចួចំពហៀង
របស់អនា្រឲ្យសា្អ តជានិចចាទំាង្ ង្រនាងុនិង្ ង
ពករៅ។ពន្លឺនថងាឬពភ្លើងហា្វ ចំាងពលើបង្អចួខដល
រានធូលីពធ្វើឲ្យពិបា្រពរើលពៅពករៅ។សរា្អ ត
ទឹ្រ្រ្រ្ំរណ្រទឹ្រឬទឹ្រសពនសេើរពីបង្អចួទំាង
អស់រុនពពលអនា្រពបើ្របរ។
កតរូវកបា្រដថាអនា្រអាចពរើលព�ើញព្រពហើយ
ព្រអាចពរើលព�ើញអនា្រវញិ។ពបើអនា្រពបើ្របរ
ពៅពពលពភ្លៀងឬកពិលធា្ល ្់រអនា្រអាចនឹងកតរូវ
ឈប់ពពលែ្លះពដើរ្បីជូតភ្់រនិងកពិលពចញពី
្រញចា ្់រ្ ងរុែចពងកៀងពភ្លើងហា្វ និងចពងកៀងពភ្លើង
ពកកាយរថយន្តរបស់អនា្រ។

សាសរ ោសរៅអី  និង កញចា ក់ 
សាពរ ៉ាពរៅអីរបស់អនា្ររុនពពលអនា្រោ្់រខែសេក្រវាត់
។អនា្រ្ួររអងគាយុែពស់លមារឲ្យអនា្រអាចពរើលផ្លវូ
បាន។ពបើអនា្រពៅខតរិនអាចពរើលព�ើញសូរ
ពកបើពែនាើយសករាប់កទាប់អងគាយុ។
សាពរ ៉ា្រញចា ្់រ្ ងពកកាយនិងចំពហៀងរបស់
រថយន្តអនា្ររុនពពលចាប់ពផ្ើរពបើ្របរ។ពបើ
យានជំនិះរបស់អនា្ររាន្រញចា ្់រនថងា/យប់សូរពរៀន
ពីវធីិពកបើវា។ការ្ំរណត់សករាប់ពកបើពពលយប់
កាត់បនយ្ចំណំាងពន្លឺពីរថយន្តខដលពៅ្ ង
ពកកាយពហើយជួយឲ្យអនា្រពរើលព�ើញចបាស់។

សុវត្ថិភាព កង ់
្រង់្ឺរជាខផនា្រដ៏សំ្ន់រួយននសុវតិ្ភាព្រនាងុ
ការពបើ្របរ។កតរូវកបា្រដថា្រង់រថយន្តរបស់អនា្រ
រានក្រឡានិងសរាព ធែ្យល់ក្រប់កោន់រុនពពល
ពបើ្របររថយន្តរបស់អនា្រ។រថយន្តរួយចំនួននឹង
កពរានកបាប់អនា្រពៅពពលសរាព ធែ្យល់ទាបឬ
ក្រឡា្រង់ពស្ើង។សូរ្បីខតរានជំនួយខបបពនះ
ពហើយ្រ្ីវាជាការសំ្ន់ខដលកតរូវដឹងពីរពបៀប
ពិនិត្យសរាព ធ្រង់និងក្រឡា្រង់ននរថយន្តរបស់
អនា្រពោយផ្ទា ល់នដ។ទំាងពនះ្ឺរជាវធីិ្រន្លះឹរួយ
ចំនួនសករាប់ជួយឲ្យអនា្រខថទំា្រង់រថយន្តរបស់
អនា្រ៖

• អនា្រអាចពកបើកា្់រពដើរ្បីពិនិត្យ្រករាស់សំប្រ
្រង់រថយន្តរបស់អនា្រ។
– កាន់កា្់រពធ្វើយា៉ាងណាអាចឲ្យអនា្រពរើល

ព�ើញ្របាលរបស់Abraham Lincoln។
អនា្រ្ួររកាន់កា្់រពនាះពៅចពនា្ល ះករារនដ
របស់អនា្រពធ្វើយា៉ាងណាឲ្យ្ ង្របាលរបស់
ោត់ខបរពៅរ្រអនា្រនិងអាចពរើលព�ើញ
បានចបាស់។

ទបើអ្នកអាច ទ�ើញ ខាងទលើកបាល របស់  LINCOLN 
ដលទ់ពល ខដល អ្នក កតរូវ ផ្្ស់ សំបកកង ់ថ្មី ទហើយ ។

– ោ្់រកា្់រពោយសំយ៉ាងុ្របាលកា្់រ
ចុះពកការចូលឲ្យពករៅពៅ្រនាងុក្រឡា
សំប្រ្រង់។

– ពបើពរើលព�ើញ្របាលោត់ទំាងសសរុងអនា្រ
កតរូវផ្្ល ស់សំប្រ្រង់ថមាី។

• ពកបើនា�ិកាវាស់សរាព ធែ្យល់។
– ពៅ្រនាងុពសៀវពៅខណនំាពីការពកបើកបាស់

រថយន្តឬពៅ្រនាងុខ្ររ្ ង្រនាងុននទា្វ រ
រថយន្តអនា្រ្ួររខតពរើលព�ើញឧប្ររណ៍
បង្ហា ញពផ្ន្រនាងុរួយអិុញកាពរ ៉ា (PSI)។ 

PSI ្ឺរជាឧប្ររណ៍សករាប់វាស់សរាព ធ
ែ្យល់្រនាងុ្រង់រថយន្តរបស់អនា្រ។

– ពៅពពលសំប្រ្រង់របស់អនា្រកតជា្់រចូរ
ពកបើនា�ិកាពដើរ្បីវាស់រ្រពលែអំនានPSI 

សករាប់្រង់រថយន្តរបស់អនា្រ។
– សករបសរាព ធ្រង់រថយន្តរបស់អនា្រសសប

ពៅតារ្រករិតខដលក្ររុរហុ៊នផលិត
រថយន្ត្ំរណត់ PSI សករាប់រថយន្តរបស់
អនា្រ។
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សបគ្ះថ្នា ក់ សផ្សងៗសទៀត 
រថយន្តខដលដំពណើ រការពោយហាគា សទំាងអស់
បពញចាញឧសមាន័កាបូនរ៉ាណូូអុ្រសីុត។កាបូន
រ៉ាណូូអុ្រសីុត្ឺរជាកបពភទឧសមាន័ោមា ន្រ្លនិខដល
បងកពកោះថានា ្់រដល់អាយុជីវតិខដលកតរូវបាន
បំភាយពចញពីបំពង់សីុរា៉ាំងរបស់រថយន្ត។ពរា្រ
សញ្ញា ខដលបណ្ាលរ្រពីការពុលកាបូនរ៉ាណូូ
អុ្រសីុតររួរាន៖អស់្ររា្ល ងំសាងា បវលិរុែ
ពហៀរសំពបារឈ្ឺរបាលនិង/ឬហឹុងកតពចៀ្រ។
អនា្រអាចការោរការបំពុលពោយឧសមាន័ការបូន
រ៉ាណូូអុ្រសីុតពោយឲ្យព្រពិនិត្យកបព័ន្ធបំពង់
សីុរា៉ាំងឲ្យបានពទៀងទាត់។អនា្រ្៏រកតរូវពបើ្របង្អចួ
បន្តចិពៅពពលបពញឆេះរា៉ាសីុនែណៈពពលពបើ្របរ
រថយន្តឬពៅពពលបពញឆេះរា៉ាសីុនពចាលពពលចត
។កំុរិនកតរូវបញពញឆេះរា៉ាសីុនពចាលពោយបិត
ទា្វ រយានោ្ឋ នរបស់អនា្រឱ្យពសាះ។

អវី ខែល អនាក ស្រើក្ររ បតរូវ ស្វើ សៅ សពល 
មាន ការ  ្រង្គា ្រ ់ឲ្យ ឈ្រ ់
ទទលួ ស្គា ល ់វត្ម្ន របស់ �កន្ី អនុវត្ ចបាប ់ទោយ ទបើក 
សញ្ញា  បត ់ស្្ដ  ំ។ការពបើ្រសញ្ញា ពនះអនុញ្ញា តឲ្យ
រនន្តីដឹងថាអនា្រទទួលដឹងពីវត្តរានរបស់ពួ្រព្រ។
រនន្តីអាចនឹងរានការកបរុងពជើងការពបើអនា្ររិន
ទទួលសាគា ល់ពីវត្តរានរបស់ពួ្រព្រនិងអាចយល់
ថាអនា្ររានរូលពហតុរិនផល់្សិទ្ធិឲ្យពួ្រព្រឬ
យល់ថាអនា្រកបខហលជារានបញ្ហា ។
ទបើក រថយន្ របស់ អ្នក ទៅ ខ្្នក ខាង ស្្ដ ចំន ្ ្ូ វ ។រនន្តី
នឹងខណនំាអនា្រពោយពកបើរថយន្តលបាតរបស់
ពួ្រព្រ។្ំុរពបើ្រពៅកាន់កទរូងផ្លវូ។្ំុរឈប់ពៅ
្រណ្ាលកទរូងផ្លវូននផ្លវូនហ្វពីវឬពៅ្ងបនញ្ចា ស់
ននផ្លវូខដលរាន្រន្លងផ្លវូពីរ។ពៅទីតំាងពនះទំាង
អនា្រពបើ្របរនិងរនន្តីអាចកបឈរនឹងការបុ្រ
ពោយយានយន្តខដលពធ្វើដំពណើ ររ្រ។

ទៅទលើ ្ ្ូ វហ្ហ្ីទវ សូ�ទបើក ខអប ទគៀក ទៅ ខ្្នក ខាង ស្្ដ ចំន 
្្ូ វ  ទទាះបីជា អ្នក ស្ថិត ទៅ ក្នុង គន្ង ្ ្ូ វ សកម្ប ់ រថយន្ 
ម្ន អ្នក ជថិះ ទលើសពី ម្្ន ក់/HOV ក៏ទោយ  ។ ឈប់ពៅ
តំបន់ខដលរានពភ្លើងបំភ្លឺចបាស់តារខដលអាចពធ្វើ
ពៅបាន។ឈប់រថយន្តរបស់អនា្រឲ្យបានឆ្ងា យ
ពីដងផ្លវូតារខដលអាចពធ្វើពៅបាន។ពៅពពល
ងងឹតខស្វងរ្រ្រខន្លងខដលរានពភ្លើងភ្លឺដូចជា
តំបន់ខដលរានពភ្លើងបំភ្លឺផ្លវូឬផ្លវូនហ្វពីវពៅខ្រ្បរ
ពភាជនីយោ្ឋ នឬស្ានីយ៍ផ្ល់ពសវា្ររមាពផសេងៗ។
បញច ប ់ការសនទាន្ តា� ទូរសពទា របស់ អ្នក  នថិង បថិទ វ ថិទ្ុយ។ 
រនន្តីកតរូវការឲ្យអនា្រពផ្្តអាររមាណ៍ទំាងសសរុង
ពដើរ្បីង្យសសរួលទំនា្រទំនងជារួយអនា្រឲ្យ
ឈប់ពបើ្របរជាបពណ្ាះអាសននា្រនាងុរយៈពពល
្ំរណត់រួយខដលកតរូវការ។
ស្ថិត ក្នុង យានជំនថិះ របស់ អ្នក  លុះកតាខត ម្នការ បងាគា ប ់
ទ្សែង ពីទនះ  ពី�ហ្ន្ី ។ ្ំុរ្ នពជើងពចញពីរថយន្ត
របស់អនា្រលុះកតារនន្តីបង្គា ប់ឲ្យអនា្រពធ្វើដូពចនាះ។
ពៅពពលរានការបង្គា ប់ឲ្យឈប់អាទិភាពរបស់
រនន្តី្ឺរសុវត្ិភាពរបស់អនា្រសុវត្ភិាពអនា្រររួ
ដំពណើ រជារួយអនា្រនិងសុវត្ភិាពរបស់រនន្តីែ្លនួ
ឯងផ្ទា ល់។្រនាងុ្ររណីភា្រពកចើនទី្រខន្លងខដល
រានសុវត្ភិាពបំផុតសករាប់អនា្រនិងអនា្រររួ
ដំពណើ រ្ឺរស្តិពៅ្រនាងុរថយន្តរបស់អនា្រ។ពចញពី
រថយន្តរបស់អនា្រពោយរិនរានការបង្គា ប់ជារុន
ពីរនន្តីអាចបពងកើនការកបឈរ្រនាងុការបុ្រពោយ
យានជំនិះខដលឆ្លងកាត់និង/ឬបពងកើន្រករិតនន
ការ្ំររារ្ំរខហងចំពោះរនន្តី។
ោក់ចដ របស់ អ្នក ឲ្យ ទគ ទ�ើល ទ�ើញ ចបាស់ រួ�ទាងំ ចដ 
របស់ អ្នក រួ�ដំទណើ រ ដូចជា  ោក់ ទៅ ទលើចង្កូត ទៅទលើ 
ទ្្ របស់ អ្នក ជាទដើ�។ពៅពពលរានការបង្គា ប់ឲ្យ
ឈប់ការខដលរនន្តីរិនអាចពរើលព�ើញនដរបស់
អនា្រពបើ្របរនិងអនា្រររួដំពណើ រពៅ្រនាងុយានជំនិះ
បពងកើន្រករិតននការ្ំររារ្ំរខហងចំពោះរនន្ត។ី
ស្ររមាភាពឧក្ិរដ្ឋ្ររមាហិងសាភា្រពកចើនខដល
កបឆំ្ងនឹងរនន្តីអនុវត្តការពកងឹងចបាប់ព្រើតព�ើង
តាររយៈការពកបើនដរបស់បុ្រគាលដូចជាការពកបើនដ
កាន់កំាពភ្លើងវត្ុរុតសសរួច។ល។ពបើបង្អចួរថយន្ត
របស់អនា្រសសអាប់សូរចុចពបើ្រ្រញចា ្់របង្អចួ
រថយន្តរបស់អនា្របនាទា ប់ពីឈប់យានជំនិះពៅ
ខផនា្រ្ ងស្ាំននដងផ្លវូនិងរុនពពលរនន្តីទា្់រទង
ជារួយអនា្រ។
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ការទោះសស្យនរឹងស្្នភាព 
អាសន្ន 

េនលែរឹះ្រសចចាកសទស ស្រើក្ររ
ការរអលិយៅយលើដផ្ទរអលិ
ផ្លវូខដលជាធរមាតារានសុវត្ភិាពអាចនឹងរាន
ពកោះថានា ្់រពៅពពលខដលវារានសភាពរអិល។
ទឹ្រ្រ្រនិងកពិលខដល្រ្រពៅតារដងផ្លវូបងក
ឲ្យរថយន្តរានភាពរអិលជាពិពសសពៅពពល
អនា្រពបើ្របរពលឿនកជរុលឬពបើ្រចុះទួល។ពបើអនា្រ
ចាប់ពផ្ើររអិល៖
• សូរបន្យខហគារ
• ឈប់ចាប់នហា្វ ងំនិង
• កាច់ចងកតូពៅតារទិសននការរអិល។
ពបើអនា្ររិនអាចក្រប់ក្រងរថយន្តរបស់អនា្រពៅពលើ
នផទារអិលសូរពយាយារខស្វងរ្រអ្វីរ៉ាយាងពដើរ្បី
បញ្ឈប់ការរអិំល។ពយាយាររ្ិំរលឲ្យ្រង់រថយន្
ស្តិពៅពលើ្រខន្លងសងាតួឬពៅពលើចិពញចា ើរផ្លវូ។
អនា្រអាចនឹងកតរូវរអិលយឺតៗ ពៅប៉ាះនឹងពំនូ្រ
កពិលពដើរ្បីបញ្ឈប់យានជំនិះរបស់អនា្រ។
ពដើរ្បីបញ្ឈប់ភាពរអិលពៅពលើនផទាខដលរអិល៖
• សូរពបើ្របរយឺតៗនិងពៅឲ្យឆ្ងា យពីពកកាយ

យានជំនិះខដលពៅ្ ងរុែអនា្រ។
• បនយ្ពល្បឿនពៅពពលដល់ផ្លវូពកាងនិង

ផ្លវូកបសព្វ។
• ពជៀសវាងបត់្រនាងុពល្បឿនពលឿន។
• ពជៀសវាងឈប់ភា្ល រៗ ។ “ជាន់បង្ខ”ំ  នហា្វ ងំ

ពដើរ្បីបន្យពល្បឿនឬឈប់។(្ំុរជាន់នហា្វ ងំ 

ABS (antilock brakes))។
• ប្រូពៅខហគារពកការរុនពពលពបើ្រចុះទួល

ចំពណាត។
• ពជៀសវាងពបើ្របរពៅតំបន់ខដលរអិល

ដូចជារាន្ំរណ្រទឹ្រ្រ្រស្ល្ឹរពឈើពសើរ
ជាតិពកបងឬក្រលុ្រទឹ្រពករៅៗ ។

ពបើនហា្វ ងំពសើរសរងាតួវាពោយជាន់ថ្ម�ៗ ពលើ
ន្ា ន់ខហគារនិង្ នា ន់នហា្វ ងំ្រនាងុពពលខតរួយ

ពដើរ្បីឲ្យរថយន្តបរពៅរុែទល់នឹងសំោធនន
នហា្វ ងំ។អនុវត្តការជាន់ថមារៗរហូតទាល់ខត
នហា្វ ងំសងាតួ។

ការស្រើក ្ររធាលែ ក់ សចញ ពី ផលែូវ  
ពបើ្រង់រថយន្តរបស់អនា្ររអិលធា្ល ្់រពចញពីផ្លវូពៅ
ពលើចិពញចា ើរផ្លវូសូរកាន់ចងកតូឲ្យជាប់ដ្រពជើង
ថនារៗ ពចញពី្ នា ន់ពល្បឿន (ខហគារ) និងជាន់
នហា្វ ងំថនារៗ។បនាទា ប់ពីពិនិត្យចរាចរណ៍្ ង
ពកកាយអនា្ររចួយ្រចងកតូថនារៗកត�ប់ព�ើង
ពៅផ្លវូវញិ។្ំុរទាញឬបត់ចងកតូភា្ល រៗពដើរ្បីខ្រ
តកររូវការកាច់ចងកតូរបស់អនា្រ។វាអាចបណ្ាល
ឲ្យអនា្រពបើ្រចូលពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ខដល្ំរពុងពធ្វើ
ដំពណើ ររ្រ។

ការរអលិយដាយការបយងក ើនយលបឿន
ជាទូពៅការរអិលពោយការបពងកើនពល្បឿនព្រើត
ព�ើងពៅពពលខដល្រង់រថយន្តបាត់បង់ទំនាញ
ពលើនផទាផ្លវូ។ពដើរ្បីរ្រសាការក្រប់ក្រងយានជំនិះ
ខដលរអិលសូរ្ំុរជាន់នហា្វ ងំ។បនយ្ខហគារ
និងតករង់្រង់្ ងរុែពៅពពលយានជំនិះចាប់
ពផ្ើររានចលនាកតង់។

រអលិយដាយការជានហ់្ហា្វ ងំកនាុងយលបឿនយលឿន
ជាធរមាតាការរអិលកបពភទពនះបងកព�ើងពោយ
ការជាន់នហា្វ ងំ្ ្ល ងំពព្រពៅ្រករិតពល្បឿនពលឿន
និងចា្់រពសារ្រង់។រថយន្តនឹងរអិលរិនថាបត់
ចងកតូពៅ្ ងណាពនាះពទ។ដ្រពជើងពចញពី
នហា្វ ងំពដើរ្បីពោះពសារ្រង់។បនាទា ប់រ្រតករង់
ចងកតូ្ ងរុែពៅពពលរថយន្តចាប់ពផ្ើរកតង់
ពបើរថយន្តរបស់អនា្ររិនរានបំោ្់រនហា្វ ងំ ABS  

ពហើយអនា្រស្តិ្រនាងុស្ានភាពរអិលបណ្ាលរ្រ
ពីការជាន់នហា្វ ងំ្រនាងុពល្បឿនពលឿនសូរជាន់
នហា្វ ងំសនសេរឹៗ រហូតដល់្រករិតពល្បឿនរួយ
រានសុវត្ភិាពពដើរ្បីបន្ការពបើ្របរ។្៏រប៉ាខុន្ត
ពបើអនា្រជាន់្ នា ន់នហា្វ ងំពហើយវាទាបសឹងដល់
្រករាលឡានសូរកបញប់ជាន់បង្ខំ្ នា ន់នហា្វ ងំ
យា៉ាងរហ័សពដើរ្បីបពងកើតសរាព ធ។ែណៈពពល
អនា្រជាន់បង្ខំនហា្វ ងំយា៉ាងរហ័សសូរបន្យ
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ខហគាររថយន្តរបស់អនា្រឲ្យទាបឬពសមាើពដើរ្បីបន្យ
ពល្បឿន។បនាទា ប់រ្រពយាយារពកបើនហា្វ ងំអាសននា
ឬនហា្វ ងំចំណតពដើរ្បីឈប់។បនយ្ពល្បឿន
បន្តចិរង្ៗ រហូតទាល់ខតអនា្រស្តិ្រនាងុពល្បឿន
សុវត្ភិាពរួយរុននឹងបន្តការពបើ្របរ។

ឈ្នា នយ់លបឿនេនិែយំណើ រការ
ពបើ្ នា ន់ពល្បឿនរបស់រថយន្តអនា្រជាប់ោំងអនា្រ
្ួររ៖
1. ប្រូពៅណឺត   (Neutral)។
2. ជាន់នហា្វ ងំ។
3. ពយាយារសរ្លងឹពៅផ្លវូ្ ងរុែ។
4. ខស្វងរ្រផ្លវូជំនួសខដលពចញពីផ្លវូខដលរាន

ចរាចរណ៍ឬខស្វងរ្រផ្លវូពចញ។
5. កពរានអនា្រពបើ្របរពផសេងពទៀតពោយចុចសីុ

ពផ្លនិងពបើ្រពភ្លើងអាសននារបស់រថយន្តអនា្រ។
6. ពយាយារពបើ្ររថយន្តកប្របពោយសុវត្ភិាព

ពចញពីផ្លវូ។
7. ឈប់និងបិទពសារបពញឆេះ។

កបការ កតរូវ កបរុង កបយ័ត្ន ៖ការបិទពសារបពញឆេះ
ពៅពពលខដលរថយន្ត្ំរពុងរានចលនាអាច
ពធ្វើឲ្យចងកតូជាប់ពសារ។អនា្រនឹងបាត់បង់ការ
ក្រប់ក្រងពលើចងកតូ។

ឧបករណ៍ចាកយ់សារយលើដែចងកូត
រិនកតរូវ  “ចា្់រពសារ” បពញឆេះរថយន្តរបស់អនា្រ
ែណៈខដលវាពៅដំពណើ រការពនាះពទ។ចងកតូនឹង
ជាប់ពសារពហើយអនា្រនឹងបាត់បង់ការក្រង់ក្រង
យានជំនិះ។

ការ្រោះទងគាិច មិនខមន ជាឧ្រ្បត្ដិសហតុ 
“ពកោះថានា ្់រ”សំពៅពលើពហតុការណ៍ពរើលរិន
ព�ើញខដលព្រើតព�ើងរិនខរនពោយសារខត
្ំរហុសឬការពធ្វសកបខហសរបស់នរណារានា ្់រ។
ពៅ្រនាងុចរាចរណ៍ភា្រពកចើនពនះរិនចាត់ទុ្រជា
្ររណីឧប្បតិ្ពហតុពនាះពទ។
ពបើអនា្រព�ើញពភ្លើងសញ្ញា ពកោះថានា ្់ររបស់រថយន្ត
ពៅ្ ងរុែសូរបន្យពល្បឿន។ពៅផ្លវូ
្ងរុែអាចនឹងរានការប៉ាះទងគាចិោនា ឬ្ររណី
អាសននាពផសេងពទៀត។ឈប់និងផល់្ជំនួយពបើ
រានព្រពសនាើសំុឬពបើ្រខជងពៅរុនពោយកបរុង
កបយ័តនាបំផុត។
ពជៀសវាងពបើ្របរខ្រ្បរ្រខន្លងរានការប៉ាះទងគាចិ
ព្រើតព�ើងពបើអនា្រអាចពធ្វើពៅបាន។អនា្រខដល
កតរូវរបួសនឹងកតរូវព្រជួយសពនង្គា ះបានកាន់ខត
ពលឿនពបើរថយន្តពផសេងពទៀតរិនោំងផ្លវូ។ពបើអនា្រ
ចំាបាច់កតរូវពបើ្របរកាត់ទី្រខន្លងខដលរានការប៉ាះ
ទងគាចិសូរ្ំុរឈប់ឬបន្យពល្បឿនពដើរ្បីពរើល
ពហតុការណ៍។អនា្រអាចបងកឲ្យរានការបុ្រោនា 
រួយពទៀត។ពបើ្របរពោយកបរុងកបយ័តនាពោយ
សំ�ឹងពរើលរនុសសេខដលពៅពលើដងផ្លវូ។

េូលយហតុដនការប៉ាះទង្គចិ
រូលពហតុទូពៅននការប៉ាះទងគាចិ្ឺរ៖
• ការរ ំ្ នអនា្រពបើ្របរ។
• ពល្បឿនខដលោមា នសុវត្ភិាព។
• ពបើ្របរពលើ្ ងបនញ្ចា សននផ្លវូ។
• បត់រិនបានកតឹរកតរូវ។
• បំោនវធិានសិទ្ធិឆ្លងកាត់រុន។
• បំោនសញ្ញា ឬផ្្ល ្រសញ្ញា   STOP (ឈប់)។

ពាកព់ន័្ធកនាុងការប៉ាះទង្គចិ
ពបើអនា្រោ្់រព័ន្ធ្រនាងុការប៉ាះទងគាចិ៖
• អនា្រកតរូវខតឈប់។អាចរានរនុសសេរងរបួស

និងកតរូវការជំនួយរបស់អនា្រ។ពបើអនា្ររិនឈប់
ពនាះពទអនា្រអាចនឹងកតរូវផន្ាទា ពទាស “បុ្រព្រ
ពហើយរត់ព្រច” និងអាចទទួលការពិន័យ
យា៉ាងធងាន់ធងារ។

• ទូរសពទាពៅពលែ  9-1-1 ពបើរាននរណារានា ្់រ
រងរបួស។
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• បររថយន្តរបស់អនា្រពចញពី្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍
ពបើោមា ននរណារងរបួសឬសា្ល ប់ពទពនាះ។

• បង្ហា ញប័ណ្ណពបើ្របរប័ណ្ណចុះបញី្ភស្តុាង
បញ្្្់រពីទំនួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្ុនិង
អាសយោ្ឋ នបចចាបុននារបស់អនា្រពៅឲ្យអនា្រ
ពបើ្របររានា ្់រពទៀតបុ្រគាលោ្់រព័ន្ធឬរនន្តីរ្រសា
សនិ្សុែ។

• អនា្រ(ឬភានា ្់រង្រធានារា៉ាប់រងអន្តរការីឬ
តំណាងសសបចបាប់របស់អនា្រ) កតរូវពធ្វើរបាយ
ការណ៍ជាលាយល្រ្ខណ៍អ្រសេរពៅប៉ាលីូសឬ  
CHP ្រនាងុរយៈពពល 24 ពរា៉ាងននការប៉ាះទងគាចិ
ពបើរាននរណារានា ្់រសា្ល ប់និងរងរបួស។

• អនា្រ (ឬភានា ្់រង្រធានារា៉ាប់រងអន្តរការីឬ
តំណាងសសបចបាប់របស់អនា្រ) កតរូវពធ្វើរបាយ
ការណ៍ជាលាយល្រ្ខណ៍អ្រសេរពៅកាន់ក្រសួង
យានយន្ត(DMV) ្រនាងុរយៈពពល 10 នថងា។ 

• ពបើអនា្រពបើ្របុ្រយានជំនិះខដលចតពចាល
ឬកទព្យសរ្បត្តិពផសេងពទៀតសូរទុ្រក្រោស
រួយពោយរានសរពសរព ម្ា ះពលែទូរសពទា
និងអាសយោ្ឋ នរបស់អនា្រោ្់រភ្ាប់ឲ្យបាន
ល្អជារួយនឹងយានជំនិះឬកទព្យសរ្បត្តិខដល
អនា្របានបុ្រ។រាយការណ៍ពីការប៉ាះទងគាចិពៅ
ប៉ាលីូសក្ររុងឬពៅកាន់CHP ្រនាងុតំបន់ខដល
រានរដ្ឋបាលក្រប់ក្រង។

• ពបើរថយន្តរបស់អនា្រចល័តពហើយបុ្ររថយន្ត
រួយពទៀតពយាយារខស្វងរ្ររាចា ស់រថយន្តពនាះ
ពហើយរាយការណ៍ពីពហតុការណ៍ពៅអាជ្ាធរ
ដូចបានពលើ្រព�ើង្ ងពលើ។

• ពបើអនា្រពធ្វើឲ្យសត្វសា្ល ប់ឬរបួសសូរទូរសពទា
ពៅកាន់សហ្ររន៍រនុសសេធរ៌ខដលពៅខ្រ្បរ
បំផុតរនន្តបី៉ាលីូសឬCHP។្ំុរពយាយារ
យ្រសត្វខដលរបួសពចញឬទុ្រឲ្យវាសា្ល ប់។

ការរាយការណ៍ពកីារប៉ាះទង្គចិ
ពៅពពលអនា្ររានការប៉ាះទងគាចិសូររាយការណ៍
ពៅកាន់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ្រនាងុរយៈពពល  

10 នថងាកបសិនពបើ៖
• ការែូច្ តរានតនរ្លពលើសពី$750 ចំពោះ

កទព្យសរ្បត្តិរបស់បុ្រគាលណារានា ្់រ។
• នរណារានា ្់រខដលរងរបួស(រិនថាជារបួស

សសាល្ី្រ) ឬកតរូវបានបាត់បង់ជីវតិ។

អ្កដបើកបរនដីមយួៗ(ឬភានា ្់រង្រធានារា៉ាប់រង
អន្តរការីឬតំណាងសសបចបាប់)្តរូវោក់រោយ
ការណ៍ជាមយួ្កសួងោនយន្ត (DMV) ពោយពកបើ
កបាស់របាយការណ៍ពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍្រនាងុ
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (Report of Traffic Accident 

Occurring in California (SR 1))។សូរចូល
ពៅកាន់  www.dmv.ca.gov ឬពៅទូរសពទាពៅ  

1-800-777-0133 និងពសនាើសំុទករង់SR 1។ CHP 

ឬប៉ាលីូស នរឹង �ថិន ពធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យអនា្រពនាះពទ។
អនា្រនិងតំណាងរបស់អនា្រកតរូវពធ្វើរបាយការណ៍
ពនះរិនថាអនា្របងកការប៉ាះទងគាចិឬ្៏រអត់ពនាះពទ
ពបើពទាះបីជាការប៉ាះទងគាចិពនាះបានព្រើតព�ើងពលើ
កទព្យសរ្បត្តិឯ្រជន្៏រពោយ។
បុព្វសិទ្ធពិបើ្របររបស់អនា្រនឹងកតរូវបានព្ួយរ៖
• ពបើអនា្ររិនពធ្វើរបាយការណ៍ពនះ។
• រហូតដល់4ឆ្នា ំពបើអនា្ររិនរានការធានា

រា៉ាប់រងកតឹរកតរូវពទពនាះ។្រនាងុរយៈពពល3ឆ្នា ំ
ចុងពកកាយននការព្ួយរសិទ្ធិពបើ្របរ,ប័ណ្ណ
ពបើ្របររបស់អនា្រអាចកប្រល់ជូនវញិពបើអនា្រ
ផ្ល់លិែិតបញ្្្់រពីភស្តុាងធានារា៉ាប់រង
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (California Insurance Proof 

Certificate (SR 22)) និងរ្រសាវាទុ្រ្រនាងុ
រយៈពពល3ឆ្នា ំ។

េនលែរឹះ សុវត្ថិភាព 
ពយាងតារ CHP ពបើយានជំនិះរបស់អនា្ររិន
ដំពណើ រការពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវ៖
• ខអបពៅ្ ងស្ាំពោយសុវត្ភិាព។ចត

យានជំនិះរបស់អនា្រពៅខ្រ្បរបញ្រទូរសពទា
ពបើអាចពធ្វើបាន។ (រានបញ្រទូរសពទារួយ
ពរៀងរាល់ចរាងា យពៅចពនា្ល ះពីរួយភា្របួននន
រួយរា៉ាយពៅ  2រា៉ាយ។) 

• ពបើអនា្រកតរូវពចញពីរថយន្តសូរពចញពៅខផនា្រ
្ងស្ាំននយានជំនិះរបស់អនា្រពៅឱ្យឆ្ងា យ
ពីចរាចរណ៍។

• ពៅពពលអនា្រពរៀបចំសំុជំនួយសូរកតលប់
ពៅរថយន្តរបស់អនា្រពៅ្ ងស្ាំចូលពៅ
្រនាងុរថយន្តវញិពី្ ងសំ្ា (ពៅឱ្យឆ្ងា យពី
ចរាចរណ៍) និងោ្់រខែសេក្រវាត់។

• ស្តិពៅ្រនាងុរថយន្តរបស់អនា្រពោយរានោ្់រ
ខែសេក្រវាត់រហូតដល់ជំនួយរ្រដល់។
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្រនាងុកាលៈពទសៈរួយចំនួន(ពៅពពលរិនរាន
្រន្លងផ្លវូ្ ងខ្ររក្រប់កោន់ឬពបើរិនរានបង្ក ន់
នដផ្លវូឬតំបន់រានសុវត្ភិាពសករាប់ឲ្យពៅ
ឆ្ងា យពី្រន្លងផ្លវូននផ្លវូនហ្វពីវពទពនាះ)សូរពចញ
និងពៅឲ្យឆ្ងា យពីរថយន្តរបស់អនា្រ។ពកបើពភ្លើង
កបកាសអាសននារបស់អនា្រតារសិទ្ធិរបស់អនា្រ
ពោយអាសស័យតារស្ានភាពអាកាសធាតុ។
ពភ្លើងពនះអាចរានកបពយាជន៍ប៉ាខុន្តវា្៏រអាច
ទា្់រទាញអនា្រពបើ្របរខដលសសវងឹផងខដរ។
ពសវាលបាតផ្លវូនហ្វពីវ(Freeway Service 

Patrol (FSP)) របស់ពសវាលបាតផ្លវូហាយពវរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា (California Highway Patrol) ផ្ល់
ពសវាជំនួយបនាទា ន់តារដងផ្លវូពោយឥត្ិរតនថ្ល
ពៅរយៈពពលពធ្វើចរាចរណ៍។ពបើអនា្រសទាះពៅពលើ
ផ្លវូនហ្វពីវពោយសារខតរថយន្តរបស់អនា្រឈប់
ដំពណើ រការពនាះពសវាលបាតផ្លវូនហ្វពីវ(FSP) នឹង៖
• ផល់្សាងំរួយបី៊ដុងឱ្យអនា្រពបើរថយន្តអនា្រអស់

សាងំ។
• “្ូរវអា្ុរយ”របស់រថយន្តអនា្រពបើវាអស់

អា្ុរយ។
• បំពពញរា៉ាឌីដយាទ័រនិងបំពង់ពរៅសូ៊ឱ្យរថយន្

អនា្រ។
• បូ្រ្រង់ខដលខប្រ។
្ររមាវធីិ   FSP៖
• រិនអាចសពណ្ាងរថយន្តរបស់អនា្រពៅយាន

ោ្ឋ នឬ្រខន្លងផល់្ពសវាជួសជុលពនាះពទ។
• រិនខណនំាក្ររុរហុ៊នផល់្ពសវាសពណ្ាង

ឬហាងជួសជុលនិងហាងពក្រឿងបនា្ល ស់
ពនាះពទ។

• រិនសពណ្ាងពទាចក្រយានយន្តពនាះពទ។
• រិនជួយដល់យានជំនិះខដលជាប់ោ្់រព័ន្ធនឹង

ការប៉ាះទងគាចិលុះកតាខតរានបញ្្ពីCHP។
• រិនរាយការណ៍ពីការប៉ាះទងគាចិណារួយពៅ

កាន់CHP ព�ើយ។
ពបើ FSP រិនអាចបពញឆេះយានយន្តរបស់អនា្របាន
រថយន្តនឹងកតរូវសពណ្ាងពោយរិន្ិរតនថ្លពៅ
ទីតំាងរួយខដលយល់សសបពោយ  CHP។ 

FSP ្៏រនឹងទា្់រទងសំុជំនួយបខនរ្សករាប់អនា្រ
ផងខដរ។ FSP នឹងជូនដំណឹង្រ្លបឹរថយន្តឬពសវា
សពណ្ាងរថយន្ត។
FSP នឹងបពករើពសវា្ររមាពៅតំបន់្ ងពកការ៖

• ែណ្ឌ  Valley  - តំបន់ទីក្ររុង Sacramento និង
តំបន់ Tracy

• ែណ្ឌ  Golden Gate - តំបន់ឆ្រសរុកទ San 

Francisco

• ែណ្ឌ ភា្រ្រណ្ាល - តំបន់ Fresno

• ែណ្ឌ ភា្រ្ងត្ូបង - តំបន់អាងក្ររុង Los 

Angeles

• ែណ្ឌ ដីពោ្រ - តំបន់រាត់ទពន្ល
• ែណ្ឌ កពំខដន - ព្នធី San Diego និង Orange

• តំបន់ពឆនាររុកទ - តំបន់ Monterey និង Santa 

Cruz

ទូរសពទាពៅពលែ 1-800-TELLCHP (835-5247) 

ពដើរ្បីខស្វងយល់ថាពតើ FSP កបតិបត្តកិារពៅ
ទីណាែ្លះ និងពីរពបៀបទា្់រទងពៅកាន់ FSP។

ការទកតៀ�្្ួន  របស់ អ្នកទបើកបរ 
សុវត្ថិភាព សបមា្រ ់អនាកស្រើក្ររ 
វយ័ចាស់ 
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) បានពបាះផសាយ
ពសៀវពៅខណនំាជាពិពសសសករាប់អនា្រពបើ្របរ
វយ័ចាស់។សូរចូលពៅកាន់  www.dmv.ca.gov 

ពដើរ្បីពរើលនិងទាញយ្រឯ្រសារចរ្លងនន
មគ្គដទ្ទសក៏ស្ម្ប់មនវស្សចាស់ស្ម្ប់ការដបើកបរ
្បកបដោយសវវត្ថិភាព (Senior Guide for Safe 

Driving (DL625)) ឬទូរសពទាពៅពលែ1-800-

777-0133 ពដើរ្បីពសនាើសំុឱ្យព្រពផ្ើសំពៅចរ្លង
រួយចបាប់តារនកបសណីយ៍សូរពៅកាន់
ការយិាល័យរូលោ្ឋ នរបស់ក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) ឬទា្់រទងពៅកម្វ ថ្ិ ដីអ្កទទួលោក្យបណឹ្ង
ស្ម្ប់អ្កដបើកបរវយ័ចាស់(Senior Driver 

Ombudsman Program) ពៅ្រនាងុតំបន់របស់អនា្រ៖
ព្នធីLos Angeles និងព្នធី្រនាងុតំបន់ពឆនារ
ភា្រ្រណ្ាល
(310) 615-3552

ព្នធីSacramento និង Northern California 

(916) 657-6464

ព្នធី Orange និង San Diego 

(714) 705-1588

តំបន់San Francisco, Oakland និង  

តំបន់ពឆនារ
(510) 563-8998
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េំសហើញ ល្អ  សបមា្រ ់អនាកស្រើក្ររ បេ្ររ់ូ្រ
អនា្រកតរូវរាន្ំរពហើញល្អពដើរ្បីអាចពបើ្របរពោយ
សុវត្ភិាព(សូរពរើលខផនា្រ្ំរពហើញពៅទំព័រទី
14)។ពបើអនា្ររិនអាចពរើលព�ើញចបាស់ពនាះពទ
អនា្ររិនអាចខបងខច្រចរាងា យឬរ្របញ្ហា ពហើយ
អនា្រនឹងរិនអាចពធ្វើការសពករចចិត្តឲ្យបានកតឹរ
កតរូវបំផុតពនាះពទ។អនា្រ្៏រកតរូវសំ�ឹងពរើលជំុវញិ 

“ពលើសពី្រនទាយុខភនា្ររបស់អនា្រ” ពដើរ្បីពរើល
រថយន្តខដលពបើ្ររ្រខ្រ្បរអនា្រែណៈខភនា្ររបស់
អនា្រពផ្្តពៅផ្លវូ្ ងរុែ។
អនា្រអាចនឹងពរើលព�ើញចបាស់ពហើយពៅខត
រិនអាចខបងខចងចរាងា យបាន។អនា្រកតរូវការ
្ំរណត់ចរាងា យឲ្យបានល្អពដើរ្បីឲ្យអនា្រអាចដឹង
ថារានចរាងា យប៉ានុាមា នពីរថយន្តរបស់អនា្រពៅ
រថយន្តពផសេងពទៀត។រនុសសេជាពកចើនខដលអាច
ពរើលចបាស់ពៅពពលនថងារានបញ្ហា ពរើលផ្លវូ
ពៅពពលយប់។រនុសសេរួយចំនួនពរើលព�ើញ
រិនចបាស់ពៅពពលរានពន្លឺតិច។អនា្រពផសេងពទៀត
អាចរានបញ្ហា ជារួយនឹងពភ្លើងហា្វ ។
សូរពៅពិនិត្យខភនា្រពរៀងរាល់រួយឬពីរឆ្នា ំរង្។
អនា្រអាចនឹងរិនដឹងពីបញ្ហា ពរើលរិនព�ើញចបាស់
ឬខបងខច្រចរាងា យរិនបានល្អលុះកតាខតអនា្រ
ទទួលការពិនិត្យខភនា្រពីអនា្រឯ្រពទសខថទំាខភនា្រ។

ល្បឺឬការសា្ដ ្រឮ់
ល្បរឺានសារៈសំ្ន់សករាប់ការពបើ្របរជាង
អ្វីខដលរនុសសេជាពកចើនបានដឹង។សំព�ង
សីុពផ្លសីុខរ ៉ានឬសំព�ង្រ្ិរត្រង់រថយន្តអាច
កពរានឲ្យអនា្រកបរុងកបយ័តនាចំពោះពកោះថានា ្់រ។ពៅ
ពពលែ្លះអនា្រអាចឮសំព�ងរថយន្តរួយប៉ាខុន្ត
រិនអាចពរើលព�ើញជាពិពសសពបើអនា្រស្តិពៅ
ចំណុច្ំរបំាង។
សូរ្បីខតរនុសសេខដលរាន្ំរពហើញល្អ្៏ររិនអាច
ស្ាប់ឮចបាស់ផងខដរពបើពបើ្រវទិ្ុយឬចា្់រ CD 

ឮ ពៗនាះ។្ំុរោ្់រកាសកតពចៀ្រពៅពលើកតពចៀ្រ
ទំាងសង្ងពៅពពលពបើ្របរ។ពនះជាទពង្វើ
ែុសចបាប់។
បញ្ហា ល្បឺដូចជាបញ្ហា ្ំរពសាយច្រ្ខុអាចព្រើត
រានបន្ចិរង្ខដលអនា្ររិនចាប់អាររមាណ៍។
សូរពៅពិនិត្យល្បឺរបស់អនា្រឲ្យបានពទៀងទាត់។

អនា្រពបើ្របរខដលថ្លង់ឬរានបញ្ហា ល្បឺអាចខ្រ
សកររួលទរា្ល ប់សុវតិ្ភាពពបើ្របររបស់ពួ្រព្រ
ពោយពឹងខផ្អ្រពកចើនពៅពលើច្រ្ខញុណពហើយវា
ប៉ាះប៉ាូវសករាប់ការបាត់បង់ល្ឺប។

ការប្ររុងសាម រតី
ពៅពពលខដលអនា្រអស់្ររា្ល ងំអនា្ររិនសូវរាន
សាមា រតីកបរុងកបយ័តនាពនាះពទ។ពទាះបីជាអនា្រ
ពបើ្របរភា្រពកចើនរិនសូវរានសាមា រតីកបរុង
កបយ័តនាពៅពពលយប់ការអស់្ររា្ល ងំពៅពពល
នថងាអាចបងកពកោះថានា ្់រដូចោនា ផងខដរ។អនា្រអាច
នឹងពរើលរិនព�ើញពីពកោះថានា ្់រឬកបតិ្ររមាឲ្យ
បានរហ័សដូចពៅពពលខដលអនា្របានសករា្រ
ក្រប់កោន់និងរានសាមា រតីកបរុងកបយ័តនាពនាះពទ
ដូពចនាះឱកាសននការប៉ាះទងគាចិអាចនឹងព្រើនព�ើង។
អាការៈននការអស់្ររា្ល ងំរានដូចជា៖
• ពិបា្រពផ្្តអាររមាណ៍ឬពបើ្រខភនា្ររបស់អនា្រ។
• ពិបា្រទប់្ររបស់អនា្រឲ្យពៅកតង់។
• រិនចំាពីការពបើ្របរប៉ានុាមា នរា៉ាយចុងពកកាយ។
• ពបើ្រពវៀចពលើ្រន្លងផ្លវូពបើ្រកប្ិរតពី

ពកកាយរថយន្តពផសេងឬរិនបានពរើលផ្្ល ្រ
សញ្ញា ចរាចរណ៍។

• កបតិ្ររមាតបយឺតយា៉ាវឬចលនាឆងា្់រនិង
ភា្ល រៗ។

ពដើរ្បីពជៀសវាងការអស់្ររា្ល ងំ្រនាងុការពធ្វើដំពណើ រ
ចរាងា យឆ្ងា យ៖
• ព្រងយប់ឲ្យបានក្រប់កោន់ដូចធរមាតារុនពពល

ចាប់ពផ្ើរការពធ្វើដំពណើ ររបស់អនា្រ។
• ្ំុរពលបថានា ំខដលពធ្វើឲ្យអនា្រងងុយព្រង។
• ្ំុរពបើ្របររយៈពពលពកចើនពរា៉ាង។ពយាយារ

្ំុរពបើ្របរពៅយប់។
• ឈប់រថយន្តនិងសករា្រឲ្យបានពទៀងទាត់

ពទាះបីជាអនា្ររិនអស់្ររា្ល ងំ្៏រពោយ។
• សំ�ឹងពរើលពីខផនា្ររា្ខ ងននដងផ្លវូពៅរា្ខ ង

ពទៀត។សំ�ឹងពរើលវត្ុជិតឆ្ងា យពឆ្វងស្ាំ។
• ពយាយារទំោរសករពរៅសូ៊ឬពកចៀងបពនាទា រ

តារវទិ្ុយ/សីុឌី។
• បង្វលិ្រញចា ្់រចុះពកការពដើរ្បីសសរូបយ្រែ្យល់

អាកាស។
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• ឆ្្ល ស់បូ្រអនា្រពបើ្របរ។
ពបើអនា្រអស់្ររា្ល ងំក្រប់ពពលពវលាពហើយព្រងល្់រ
ញឹ្រញប់ពៅពពលនថងាសូរពសនាើឲ្យពពទ្យពិនិត្យ
បញ្ហា ទា្់រទងនឹងការព្រងរបស់អនា្រ។

កាសប្រើថ្នា ឬំ ឱស្ 
សូរចងចំាថារាល់ការពកបើឱសថ(រានពវជ្បញ្្
ឬរិនរានពវជ្បញ្្)រានពកោះថានា ្់រ្ ្ល ងំនិង
អាចពធ្វើឲ្យការពបើ្របររបស់អនា្ររានបញ្ហា ។
ឱសថរិនកតរូវការពវជប្ញ្្ខដលអនា្រពលបបំបាត់
ជំងឺផ្្សាយនិងអាខលរហសីុេអាចពធ្វើឲ្យអនា្រងងុយ
ព្រងនិងជះឥទ្ធពិលដល់សរតភ្ាពពបើ្របរ
របស់អនា្រ។ពបើអនា្រពកបើឱសថរុនពពលពបើ្របរ
សូរពិពកោះពីឥទ្ធពិលននឱសថពនាះសិនជារួយ
ក្ររូពពទ្យឬឱសថការី។វាជា ទំនួល ្ ុសកតរូវ របស់ អ្នក 
ក្នុង ការ ដរឹង ពី ឱសថ ខដល អ្នក ទលប ។
រុនពពលអនា្រសពករចចិត្តពបើ្របរសូ�កុ៖ំ
• លាយឱសថបញចាូលោនា លុះកតាខតរាន

ពវជ្បញ្្ពីក្ររូពពទ្យ។
• ពលបឱសថខដលព្រពចញពវជប្ញ្្សករាប់ឱ្យ

អនា្រពផសេងពកបើ។
• លាយជាតិសសឹវងឹជារួយឱសថរបស់អនា្រ

(តារពវជប្ញ្្ឬរិនកតរូវការពវជប្ញ្្)។

សុែភាព  និង អារមមណ៍ 
បុ្រគាលិ្រល្រ្ខណៈរបស់អនា្រជះឥទ្ធពិលដល់ការ
ពបើ្របររបស់អនា្រ។្ំុរបពណ្ាយឲ្យសតិអាររមាណ៍
របស់អនា្ររ ំ្ នដល់ការពបើ្របរពោយសុវតិ្ភាព។
ពកបើការខវ្រខញ្រសុភនិចឆេយ័និងការ្ួររសរ
ដ៏ល្អរបស់អនា្រពៅពពលអនា្រពបើ្របរ។អនុវត្
តារវធិានពបើ្របរពោយសុវត្ភិាពខដលបាន
ខណនំាជូនទំាងអស់។
ពិភា្រសាពីបញ្ហា សុែភាពដូចជា្ំរពសាយ្ំរពហើញ
បញ្ហា ពបះដូងទឹ្រពនារខផ្អរឬជំងឺឆកតួកជរូ្រជារួយ
ក្ររូពពទ្យអនា្រនិងពធ្វើតារដំបូនាមា នរបស់ពួ្រោត់។
ផល់្ដំណឹងដល់ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ពបើ
អនា្ររានស្ានភាពខដលអាចនឹងជះឥទ្ធពិលដល់
សរតភ្ាពពបើ្របរកប្របពោយសុវត្ភិាព។

សា្ថ នភាព ខែលបេរូសពទ្យ 
បតរូវរាយការណ៍
ក្ររូពពទ្យនិងក្ររូពពទ្យវះកាត់តកររូវឱ្យរាយការណ៍
ពីអនា្រជំងឺខដលរានអាយុយា៉ាងតិច14 ឆ្នា ំឬ
ពលើសពីពនះខដលកតរូវបានពធ្វើពរា្រវនិិចឆេយ័ថា
បាត់បង់ការចងចំា,រានជំងឺពភ្លចភា្ល ងំ 

(Alzheimer), ឬវបិត្ិោ្់រព័ន្ធពផសេងៗ(ចបាប់ស្ដីពដី
សវខភាពនថិងសវវត្ថិភាពរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California 

Health & Safety Code) [CHSC] §103900)។
ពទាះជារិនបានតកររូវពោយចបាប់្៏រពោយក្ររូពពទ្យ
របស់អនា្រអាចរាយការណ៍ពៅក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) អំពីស្ានភាពពវជ្សាសស្តណារួយ
ពផសេងពទៀតខដលពួ្រោត់ពជឿថាអាចប៉ាះោល់ដល់
សរតភ្ាព្រនាងុការពបើ្របរពោយសុវត្ភិាពរបស់
អនា្រ។

ទកគឿងសសវ រឹង នថិងស្រធាតុ 
ទញៀន

សបេឿង សសវ រឹង/ សារធាតុ សញៀន និង 
ការស្រើក្ររ េឺ មាន សបគ្ះ ថ្នា ក់
ពក្រឿងសសវងឹនិង/ឬសារធាតុពញៀនពធ្វើឱ្យការ
វនិិចឆេយ័របស់អនា្រចុះពែសាយ។ការវនិិចឆេយ័អន់ថយ
ឬពោយសុភនិចឆេយ័ជះឥទ្ធពិលដល់រពបៀបខដល
អនា្រកបតិ្ររមាតបពៅនឹងសពរ្លងនិងអ្វីខដលអនា្រ
បានព�ើញ។វា្៏ររានពកោះថានា ្់រផងខដរ្រនាងុ
ការពដើរ្រនាងុចរាចរណ៍ឬជិះ្រង់ពកការឥទ្ធពិល
ជាតិសសវងឹឬសារធាតុពញៀន។
សឹងខតទំាងអស់ននអ្វខីដលបាននិយាយចំពោះ
ពក្រឿងសសវងឹ្៏រអនុវត្តដូចោនា ផងខដរចំពោះសារ
ធាតុពញៀន។ចបាប់ពបើ្របរពពលសសវងឹរបស់រដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ្៏រជាចបាប់ពបើ្របរពពលពកបើសារធាតុ
ពញៀនផងខដរ។ចបាប់ពនះសំពៅពលើ “ការពបើ្របរ
ពកការឥទ្ធពិល (DUI) ននពក្រឿងសសវងឹនថិង/ ឬ 
សារធាតុពញៀន”។ពបើរនន្តីរ្រសាសនិ្សុែសងស័េយ
ថាអនា្រស្តិពកការឥទ្ធពិលននសារធាតុពញៀន
រនន្តពីនាះអាចតកររូវឱ្យអនា្រពធ្វើពតស្ត្ រឬទឹ្រ
ពនារពៅតារចបាប់។អនា្រពបើ្របរខដលបដិពសធ
ពធ្វើពតស្តទំាងពនះកបឈរនឹងការព្ួយរទុ្រនិង
ដ្រហូតប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)រយៈពពលយូរ។
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ការពកបើថានា ំណារួយ(ចបាប់រិនបានខបងខច្រ
រវាងថានា ំកតរូវការពវជ្បញ្្,រិនកតរូវការពវជប្ញ្្ឬ
ថានា ំែុសចបាប់ព�ើយ)ខដលពធ្វើឱ្យសរតភ្ាព្រនាងុ
ការពបើ្របរពោយសុវត្ភិាពរបស់អនា្រចុះពែសាយ
្ឺរែុសចបាប់។សូរពិភា្រសាជារួយក្ររូពពទ្យ
ឬឱសថការីរបស់អនា្រពហើយអានពសច្រ្តី
កពរានពបើអនា្ររិនចបាស់ថាការពកបើថានា ពំនាះ
នឹងជះឥទ្ធពិលដល់ការពបើ្របររបស់អនា្រឬពទ។
្ងពកការពនះ្ឺរជាការពិតរួយចំនួន៖
• ថានា ភំា្រពកចើនខដលពកបើកបាស់សករាប់បំបាត់

ផ្្ត សាយជំងឺតឹងកចរុះកបតិ្ររមាឬពដើរ្បរីរាងា ប់
សរនសកបសាទឬសាច់ដំុអាចពធ្វើឱ្យបុ្រគាល
រានា ្់រងងុយពដ្រ។

• ថានា ខំដលពលបជារួយោនា ឬពកបើជារួយពក្រឿង
សសវងឹអាចនឹងរានពកោះថានា ្់រ។ថានា ំជាពកចើន
បពងកើតឱ្យរានផលរ ំ្ នខដលនឹ្រសាមា នរិន
ដល់ពៅពពលពកបើជារួយពក្រឿងសសវងឹ។

• ថានា ពំភ្ាច  “uppers” និងថានា សំករ្រទរងាន់អាច
ពធ្វើឱ្យអនា្រពបើ្របរកាន់ខតរានការកបរុងកបយ័តនា
សករាប់រយៈពពលែ្ល។ីបនាទា ប់រ្រថានា ំទំាងពនាះ
អាចពធ្វើឱ្យបុ្រគាលរានា ្់រកចបូ្រកចបល់ងងុយ
ពដ្រនិងរិនអាចកបរូលសាមា រតីបាន។ថានា ទំំាង
ពនាះ្៏រអាចប៉ាះោល់ដល់្ំរពហើញផងខដរ។

រាល់ថានា ខំដល“អាចពធ្វើឲ្យងងុយព្រងឬធីងពធាង” 

្ឺរជាថានា ំខដលអនា្ររិន្ួររពលបរុនពពលពបើ្របរ។
កតរូវកបា្រដថាអនា្រអានការខណនំានិងដឹងពី
ផលប៉ាះោល់ននថានា ំណារួយខដលអនា្រពកបើ។

ការមាន   សបេឿងសសវ រឹងសៅកនាុង 
យានជំនិះ
ចបាប់្ឺរតឹងរុងឹណាស់ចំពោះការរានពក្រឿងសសវងឹ
ឬសារធាតុពញៀនពៅ្រនាងុយានជំនិះរិនថាយាន
ជំនិះពៅពលើឬរិនពៅពលើផ្លវូហាយពវ ៉ា្៏រពោយ។
អនា្ររិនកតរូវផឹ្រពក្រឿងសសវងឹពៅ្រនាងុយានជំនិះពទ
ពទាះ្រនាងុ្រករិតណារួយ្៏រពោយ។
ដបឬ្ំរប៉ាងុោ្់រសារធាតុរាវសសាពបៀរឬសសា
ខដលពៅ្រនាងុយានជំនិះកតរូវខតពពញបិទជិត
និងរិនកតរូវពបើ្រពទ។ពបើរិនដូពចានា ះពទវាកតរូវ
រ្រសាទុ្រពៅ្រនាងុ្ូរថឡានឬពៅ្រខន្លងណាខដល
អនា្រដំពណើ ររិនអងគាយុ។ការោ្់រដបឬ្ំរប៉ាងុ
ពក្រឿងសសវងឹខដលពបើ្ររចួពៅ្រនាងុថតយានយន្ត
្ឺរែុសចបាប់។

ពៅ្រនាងុរថយន្តក្ររុងតា្់រសីុរថយន្តដូចផទាះឬ
ព្រហរថចបាប់ពនះរិនអនុវត្តចំពោះអនា្រដំពណើ រ
ខដលរិនពបើ្របរព�ើយ។

អនាកយបើកបរអាយុយបកាេ21ឆ្នា ំ
(ម្នយបគឿងសសវងឹ)

ពបើអនា្ររានអាយុពកការ 21 ឆ្នា ៖ំ
• អនា្ររិនអាចរានពក្រឿងសសវងឹសសាពបៀរឬសសា

ពៅ្រនាងុយានជំនិះរបស់អនា្របានពទលុះកតាខត
អនា្រកតរូវបានអរដំពណើ រពោយឳពុ្រឬរ្ាយឬ
បុ្រគាលពផសេងពទៀតខដល្ំរណត់ពោយចបាប់
ពហើយ្ំរប៉ាងុ/ដបកតរូវខតពពញបិទជិតនិងរិន
បានពបើ្រ។

• ពបើអនា្រកតរូវបានពិនិត្យព�ើញថារានពក្រឿង
សសវងឹពៅ្រនាងុយានជំនិះរបស់អនា្រយានជំនិះ
ពនាះអាចនឹងកតរូវបានឃាត់ទុ្ររយៈពពល
រហូតដល់ 30 នថងា។តុលាការអាចពិន័យអនា្រ
រហូតដល់ $1,000 ពហើយកពរទំាងអាចព្ួយរ
សិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្ររយៈពពលរួយឆ្នា ំ
ឬតកររូវឱ្យក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពនយារ
ពពល្រនាងុការពចញប័ណ្ណពបើ្របរពលើ្រដំបូង
របស់អនា្រសករាប់រយៈពពលរហូតដល់រួយឆ្នា ំ
ពបើអនា្ររិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណពបើ្របរ។

• សិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្រនឹងកតរូវបានដ្រហូត
សករាប់រយៈពពលរួយឆ្នា ំពបើអនា្រកតរូវបាន
ផ្តនាទា ពទាសពលើការពបើ្របរពោយ្ំរហាប់
ជាតិអាល់្ុរល្រនាងុ្រ (Blood Alcohol 

Concentration (BAC)) ចំនួន 0.01% 

ឬែពស់ជាងពនះឬពបើ្របរពកការឥទ្ធពិល
(Driving Under the Influence (DUI)) 

ននពក្រឿងសសវងឹនិង/ឬសារធាតុពញៀន។
ចំពោះការកបកពឹត្តពលមាើសពលើ្រដំបូងអនា្រ
តកររូវឱ្យបំពពញវ្រគាបណ្តុ ះបណា្ត ល្ររមាវធីិ
DUI រយៈពពលែ្លីខដលរានអាជ្ាប័ណ្ណ។
ចំពោះការកបកពឹត្តពលមាើសបន្តបនាទា ប់ពទៀត
អាចនឹងតកររូវឲ្យចូលររួ្ររមាវធីិ DUI ្រនាងុ
រយៈពពលខវងជាងពនះពហើយអនា្រនឹងរិន
ទទួលបានប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) រានល្រ្ខែណ្ឌ 
្រករិតពដើរ្បីចូលររួ្ររមាវធីិDUI ពនាះពទ។
ករណីទលើកខលង៖ អនា្រអាចរានពក្រឿងសសវងឹពៅ
្រនាងុ្ំរប៉ាងុ/ដបបិទជិតែណៈពពលខដលអនា្រពធ្វើ
ការឱ្យបុ្រគាលដនទខដលរានអាជ្ាប័ណ្ណល្់រ
ពក្រឿងសសវងឹពៅ្ ងពករៅ។
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អនាកស្រើក្ររ បេ្រវ់យ័
វាជាអំពពើែុសចបាប់្រនាងុការពបើ្របរពកកាយពពល
ពិសារពក្រឿងសសវងឹពលើសចំនួន្ំរណត់តារ
របូភាពណារួយ (ររួបញចាូលទំាងថានា ំដូចជា
ពសរ ៉ារូ្រ្អ្រ) ឬពកបើថានា ំណារួយ (ររួបញចាូលទំាងថានា ំ
រានពវជ្បញ្្) ឬពកបើកបាស់ពក្រឿងសសវងឹឬ
ថានា ំររួបញចាូលោនា ខដលពធ្វើឱ្យសរត្ភាព្រនាងុការ
ពបើ្របររបស់អនា្រចុះពែសាយ។

កបមិតកំណត ់ ថនកំហា្រ ់
ជាតិអាលក់ុល  កនាុង ្ ម (BaC)

វាជាអំពពើែុសចបាប់ចំពោះបុ្រគាលខដលពបើ្របរ
យានជំនិះពោយរាន៖
• BAC ចំនួន 0.08% ឬែពស់ជាងពនះពបើ

បុ្រគាលពនាះរានអាយុ 21ឆ្នា ំឬពលើសពីពនះ។
• BAC ចំនួន 0.01% ឬែពស់ជាងពនះពបើបុ្រគាល

ពនាះរានអាយុតិចជាង 21ឆ្នា ។ំ
• BAC ចំនួន 0.01% ឬែពស់ជាងពនះពៅក្រប់វយ័

ពបើបុ្រគាលពនាះស្តិពកការការព្ួយរពទាសរាន
ល្រ្ខែណ្ឌ ពលើការពបើ្របរពកការឥទ្ធពិល 

(DUI)។
• BAC ចំនួន 0.04% ឬែពស់ជាងពនះពៅ្រនាងុ

យានយន្តខដលតកររូវឱ្យរានប័ណ្ណពបើ្របរ
យានយន្ពធ្វើអាជីវ្ររមា(CDL) — ពោយរាន
ឬោមា ន  CDL ពចញឱ្យអនា្រពបើ្របរ។

ក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចចាត់វធិានការ
រដ្ឋបាលចំពោះសិទ្ធិពបើ្របររបស់អនា្របនាទា ប់ពី
អនា្រកតរូវបានឃាត់ឬចាប់ែ្លនួ្រនាងុ្ររណីDUI។
តុលាការអាចចាត់វធិានការពផសេងពីពនះចំពោះ
បទពលមាើសខតរួយ។វធិានការរបស់ក្រសួងយាន
យន្ត(DMV) ្ឺរជាប់ោ្់រព័ន្ធខតពៅនឹងសិទ្ធិ
ពបើ្របររបស់អនា្រខតប៉ាពុណា្ណ ះ។ចំណាត់ការរបស់
តុលាការអាចជាការផ្្រពិន័យជាប់ពន្ធនាោរ
ពនយារការពចញប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) និងបំពពញ
្ររមាវធីិ DUI។
ពៅពពលខដលទទួលបានដំណឹងអំពីការផ្នាទា 
ពទាសពលើ DUI ពោយតុលាការពនាះក្រសួង
យានយន្ត (DMV) នឹងចាត់វធិានការ បខន្� 
ពដើរ្បពី្ួយរឬដ្រហូតសិទ្ធពិបើ្របររបស់អនា្រ។

បញញាត្តសិសពដៀងៗោនា (ចបាប់ស្ដីពដីចំណតនថិងនាវា
ចរណ៍ផនរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Harbors 

and Navigation Code)) អនុវត្តពៅពពលខដល
អនា្រពបើ្រនាវាឬជិះជលយនព្ហាះរ៉ាតូូទឹ្រ
ជិះសគាីពលើទឹ្រឬឧប្ររណ៍សសពដៀងោនា ពនះ។
ការផន្ាទា ពទាសទំាងពនះកតរូវបានោ្់របញចាូល
ពៅ្រនាងុ្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់អនា្រពហើយនឹង
កតរូវពកបើពោយតុលាការពដើរ្ប្ំីរណត់“ ការផន្ាទា 
ពទាសពីរុនៗ"សករាប់ោ្់រពទាសពលើការពបើ្រ
បរយានយន្ត DUI។ការផន្ាទា ពទាសទំាងពនះ
្៏រពកបើកបាស់ផងខដរពៅពពល្ំរណត់អំពីរយៈ
ពពលននវធិានការព្ួយរឬការដ្រហូតឬល្រ្ខែណ្ឌ 
្ំរណត់ព�ើងវញិពោយសារខតការបំោនខដល
អនា្របានកបកពឹត្ពៅពពលពបើ្របរយានយន្។

លិែិត្រញ្្ជ ក់ ការ យលប់ពម 
(aDMIN PEr SE)

ពៅពពលខដលអនា្រពបើ្របរពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
អនា្រយល់សសបពធ្វើពតស្តដពងហាើរ្រឬ
ទឹ្រពនារស្តិពកការកាលៈពទសៈជា្់រលា្់រពបើ
អនា្រកតរូវបានចាប់ែ្លនួសករាប់ការពបើ្របរពកការ
ឥទ្ធពិល (DUI) ននពក្រឿងសសវងឹសារធាតុពញៀន
ឬ្ររណីររួបញចាូលោនា ទំាងពីរ។
ពបើកតរូវបានចាប់ែ្លនួរនន្តរី្រសាសន្សុិែអាចរបឹ
អូសយ្រប័ណ្ណពបើ្របររបស់អនា្រពចញឱ្យអនា្រនូវ
ប័ណ្ណពបើ្របរបពណា្ត ះអាសននារយៈពពល 30នថងា
ពហើយពចញបញ្្ឱ្យព្ួយរទុ្រ។អនា្រអាចពសនាើសំុ
សវនាការរដ្ឋបាលពីក្រសួងយានយន្ត(DMV) 

្រនាងុរយៈពពល 10នថងា។រនន្តីខដលចាប់ែ្លនួអនា្រ
អាចតកររូវឱ្យអនា្រោ្់រជូនលទ្ធផលពតស្តដពងហាើរ
ឬ្ រ។អនា្រោមា នសិទ្ធិជួបពិពកោះជារួយ
ពរធាវីរុនពពលពកជើសពរ ើសឬបញចា ប់ការពធ្វើពតស្ត
ព�ើយ។
ពបើ BAC របស់អនា្ររានចំនួន 0.08% ឬពលើស
ពីពនះរនន្តីរ្រសាសន្តសុិែអាចចាប់ែ្លនួអនា្រ 

(CVC §§23152 ឬ 23153)។ពបើរនន្តពីនះពជឿជា្់រ
ពោយសរពហតុផលថាអនា្រស្តិពៅពកការ
ឥទ្ធពិលននពក្រឿងសសវងឹនិងសារធាតុពញៀន
ពហើយអនា្របានោ្់រជូនស្ាប័នកតរួតពិនិត្យជាតិ
សសវងឹបឋរ (PAS) និង/ឬពតស្តដពងហាើរ្៏រពោយ
អនា្រពៅខតតកររូវឱ្យផ្ល់លទ្ធផលពតស្្ត រ
ឬទឹ្រពនារពោយសារខតពតស្តដពងហាើររិនបាន
រ្រព�ើញពីវត្តរានននសារធាតុពញៀន។
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ពបើអនា្របដិពសធរិនោ្់រលទ្ធផលពតស្ត្ រ
និង/ឬដពងហាើរខដលកតរូវការពនាះសិទ្ធពិបើ្របររបស់
អនា្រអាចកតរូវបានព្ួយរពោយសារខតការបដិពសធ
របស់អនា្រ។ពបើពទាះជាអនា្រផ្្ល ស់ប្តរូ្ំរនិតពៅពពល
ពកកាយ្៏រពោយសិទ្ធពិបើ្របរអនា្រអាចកតរូវបានព្ួយរ
សករាប់រូលពហតុទំាងពីរពនះពទាះបីជាវធិានការ
ទំាងពីរនឹងអនុវត្ត្រនាងុពពលខតរួយ្៏រពោយ។

យបកាេអាយុ21 ឆ្នា ំ—គ្មា នការអតឱ់នចយំពាះ
ការយបបើយបគឿងសសវងឹ។
ពបើអនា្ររានអាយុពកការ 21ឆ្នា ំអនា្រកតរូវពធ្វើពតស្ត
ដពងហាើរពោយឧប្ររណ៍កាន់នឹងនដ, PAS ឬពតស្ត
្ីររីណារួយពផសេងពទៀត។ពបើ BAC របស់អនា្រវាស់
ព�ើញថារានចំនួន0.01% ឬពលើសពីពនះពៅពលើ 
PAS អនា្រអាចកតរូវបានព្ួយរការពបើ្របរ  1 ឆ្នា ។ំ
ពបើ PAS របស់អនា្របង្ហា ញថា BAC រានចំនួន 

0.05% រនន្តរី្រសាសន្សុិែអាចតកររូវឱ្យអនា្រពធ្វើ
ពតស្តដពងហាើរឬពតស្្ រ។
ពបើពតស្តបន្តបនាទា ប់ពនះបង្ហា ញថា BAC រាន
ចំនួន 0.05% ឬពលើសពីពនះរនន្តរី្រសាសន្សុិែ
នឹងបង្គា ប់ឱ្យព្ួយរការពបើ្របររបស់អនា្រពហើយចាប់
ែ្លនួអនា្រពីបទពបើ្របរពកការឥទ្ធពិល(DUI)  

(CVC §23140)។

ការផ្ដន្្ទ សទ្ស DUI សដាយ តុល្ការ
ពបើអនា្រកតរូវបានផ្តនាទា ពទាសពីបទ DUI ពទាះពោយ
ពក្រឿងសសវងឹនិង/ឬសារធាតុពញៀនឬទំាងពីរ
្ររណីពហើយអនា្ររាន្រករិត BAC ពកចើនហួស
ពនាះអនា្រអាចកតរូវបានកាត់ពទាសឲ្យជាប់
ពន្ធនាោររហូតដល់6ខែពហើយពិន័យជាកបា្់រពី
$390-$1,000 (បូ្រនឹងកបា្់រផ្្រពលើការវាយតនរ្ល
ពលើការពិន័យចំនួនកបខហលជាបីដង) ចំពោះការ
ផ្តនាទា ពទាសពលើ្រទីរួយ។យានជំនិះរបស់អនា្រ
អាចកតរូវបានរបឹអូសពហើយអាចបង់នថ្លរ្រសាទុ្រ
ផងខដរ។

ចំពោះការផន្ាទា ពទាសពលើ្រទីរួយសិទ្ធិពបើ្របរ
របស់អនា្រអាចកតរូវបានព្ួយររយៈពពល 6ខែពហើយ
អនា្រតកររូវឱ្យបំពពញ្ររមាវធីិDUI, ោ្់រជូន
វញិ្ញា បនបកតបញ្្្់រភស្តុាងធានារា៉ាប់រងនន
រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (California Insurance Proof 

Certificate (SR 22)) និងបង់្រនករពផសេងៗ
រុនពពលខដលប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) របស់អនា្រ
កតរូវបានកប្រល់ឱ្យវញិ។រយៈពពលនន្ររមាវធីិពនះ
អាចនឹងែុសៗោនា ។ពបើ BAC រានចំនួន 0.15% 

ឬពលើសពីពនះពហើយអនា្រធា្ល ប់រាន្ំរណត់កតា
បំោនចបាប់ពោយរូលពហតុពផសេងៗឬអនា្រ
បដិពសធរិនពធ្វើពតស្ត្ីររីពនាះតុលាការអាច
បង្គា ប់ឱ្យអនា្របំពពញ្ររមាវធីិរយៈពពល 9ខែឬ
ពលើសពីពនះ។ពបើ  BAC រានចំនួន 0.20% ឬ
ពលើសពីពនះពហើយតុលាការតកររូវឱ្យអនា្របំពពញ
្ររមាវធីិពយាបាល   DUI ខដលបានពលើ្រ្ររពស់ពនាះ
ប័ណ្ណពបើ្របររបស់អនា្រនឹងកតរូវបានព្ួយររយៈពពល 

10ខែ។ព្រ្៏រអាចតកររូវឱ្យអនា្រតំព�ើងឧប្ររណ៍
កតរួតពិនិត្យជាតិអាល់្ុរលតារដពងហាើរ (IID) ពៅ
្រនាងុយានជំនិះរបស់អនា្រផងខដរ។ IID បង្ក រអនា្រ
រិនឲ្យបពញឆេះយានជំនិះរបស់អនា្រពបើអនា្ររាន
ជាតិសសវងឹណារួយពៅ្រនាងុដពងហាើរ។ពបើរាន
បុ្រគាលណារានា ្់ររងរបួសពោយសារខត  DUI របស់
អនា្ររយៈពពលននការព្ួយរ្ឺរ1ឆ្នា ។ំ
ចាប់ពផ្តើរពីនថងាទី1 ខែ្រ្រកោឆ្នា 2ំ010 រហូតដល់នថងា
ទី1 ខែ្រ្រកោឆ្នា 2ំ017 ជនពលមាើស DUI  ពលើ្រដំបូង
ឬដខដលៗទំាងអស់ខដលបានផន្ាទា ពទាសពៅ
ព្នធីAlameda, Los Angeles, Sacramento 

ឬTulare តកររូវឱ្យតំព�ើងឬខថទំាIID ពៅក្រប់
យានជំនិះខដលពួ្រព្ររាននិងពបើ្របរសករាប់
រយៈពពលជា្់រលា្់ររួយពហើយកតរូវបង់នថ្លពសវា
រដ្ឋបាលចំនួន $45 ពដើរ្បីទទួលបានសិទ្ធិពបើ្របរ
របស់ពួ្រព្រវញិ(CVC §23700)។
្រនាងុ្ររណីរានោ្់រព័ន្ធនឹងរបួសធងាន់ធងារឬសា្ល ប់
បាត់បង់ជីវតិអនា្រអាចកបឈរនឹងបណ្តឹ ង
រដ្ឋប្បពវណី។រាល់ការផ្នាទា ពទាស DUI នឹង
កតរូវស្តិ្រនាងុ្ំរណត់កតារបស់ក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) រយៈពពល  10ឆ្នា ។ំតុលាការនិង/ឬ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) អាចោ្់រពទាសទណ្ឌ 
តឹងរុងឹជាងពនះសករាប់ការបំោនបន្តបនាទា ប់្រនាងុ
រយៈពពលពនាះ។
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BACខដលពៅពកការ្រករិតខដលចបាប់្ំរណត់
រិនខរនរានន័យថាអនា្ររានសុវត្ភិាព្រនាងុការ
ពបើ្របរពទ។អនា្រពបើ្របរពសទាើរខតទំាងអស់បង្ហា ញ
ពីការបាត់បង់សរតភ្ាព្រនាងុការពបើ្របរពោយ
សារជាតិសសវងឹពៅ្រករិតទាបជាង្រករិតខដល
ចបាប់្ំរណត់។ការបាត់បង់សរតភ្ាពខដលអនា្រ
រានពៅពពលខដលអនា្រកតរូវបានបញ្ឈប់ពោយ
រនន្ពីនាះអាចនឹងក្រប់កោន់ពដើរ្បីផ្នាទា ពទាស
អនា្រពីបទ DUI ពោយរិនចំាបាច់វាស់BAC។

អនាកស្រើក្ររអាយុ 21 ឆ្នា  ំឬសលើសពី 
សនះ —កមមវ ី្ ី DUI និង  ្រណ័្ណស្រើក្ររ 
ខែល មាន លក្ខែណ្ឌ  កបមិត
ការបំពពញ្ររមាវធីិDUI ្ឺរចំាបាច់សករាប់
ការផន្ាទា ពទាស DUI ទំាងអស់។
ជាទូពៅពបើអនា្ររានអាយុពលើសពី21ឆ្នា ,ំចុះ
ព ម្ា ះពៅ្រនាងុ្ររមាវធីិDUI, ោ្់រវញិ្ញា បនបកត
បញ្្្់រពីភស្តុាងធានារា៉ាប់រងននរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
(California Insurance Proof Certificate (SR 

22)) និងបង់នថ្លពសវារតឹត្បតិនិងការពចញព�ើង
វញិពនាះក្រសួងយានយន្ត(DMV) នឹងពចញ
ប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) រានល្រ្ខែណ្ឌ ្រករិតជូនអនា្រ
លុះកតាខតអនា្រកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរយានយន្ពធ្វើ
អាជីវ្ររមា (CDL)។ការផន្ាទា ពទាសDUI ដំបូងកតរូវ
បានអនុញ្ញា តឱ្យរានប័ណ្ណពបើ្របរខដលោ្់រ
្រករិតអនា្រ្រនាងុការពបើ្របរពៅ/រ្រពី្រខន្លងពធ្វើការ
និងរយៈពពលពធ្វើការនិងពៅ/រ្រពី្ររមាវធីិ DUI។
ប៉ាខុន្ពបើអនា្រកតរូវបាន្ំរណត់ថារានហានិភ័យពលើ
“សុវត្ភិាពចរាចរណ៍”ឬ“សុវត្ភិាពសាធារណៈ”
ពនាះតុលាការអាចបង្គា ប់ក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) រិនឲ្យពចញប័ណ្ណពបើ្របររានល្រ្ខែណ្ឌ 
្រករិតជូនអនា្រ។វធិានការពផសេងពទៀតចំពោះអនា្រ
្៏រអាចហារការពចញប័ណ្ណពបើ្របរ រានល្រ្ខែណ្ឌ 
្រករិតផងខដរ។
សម្គា ល៖់ អនា្រពបើ្របរយានយន្ពធ្វើអាជីវ្ររមាកតរូវ
បានហារឃាត់រយៈពពល 1ឆ្នា ំនិងរិនអាច
ទទួលបានប័ណ្ណពបើ្របររានល្រ្ខែណ្ឌ ្រករិត
ពោយោមា នការបនាទា បរ្រប័ណ្ណពបើ្របររិនខរន
ពធ្វើអាជីវ្ររមាព�ើយ(សូរពរើលដសៀវដៅដណនាំ
ស្ម្ប ់អនា្រពបើ្របរោនយន្ដ្្ើអាជដីវកម្រ�្ឋ
កាលដីហ្ញ៉ា (California Commercial Driver 

Handbook) [DL 650] សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ)។

ការផន្ាទា ពទាស DUI ពលើ្រទីពីរឬបន្តបនាទា ប់នឹង
នំាឱ្យរានការបខនរ្ពទាសទណ្ឌ ររួបញចាូលទំាង
ការព្ួយរការពបើ្របររយៈពពល 2ឆ្នា ំឬការដ្រហូត
រយៈពពលរហូតដល់4 ឆ្នា ។ំពកកាយពពលខដល
អនា្របំពពញរយៈពពលព្ួយរ/ដ្រហូតខដលបាន
្ំរណត់របស់អនា្រពហើយបានចុះព ម្ា ះឬបំពពញ
ខផនា្រែ្លះ្រនាងុ្ររមាវធីិ DUI អនា្រអាចទទួលបានប័ណ្ណ
ពបើ្របរ(DL)ជាប់្រករិតសករាប់ពបើ្របរពៅកាន់
្រខន្លងចំាបាច់នានាកបសិនពបើ៖
• តំព�ើង IID ពៅ្រនាងុយានជំនិះរបស់អនា្រ។
• កពរពកពៀងថារិនពបើ្របរយានជំនិះពោយោមា ន 

IID។
• កពរពកពៀងថាបំពពញ្ររមាវធីិ DUI តារការ

្ំរណត់។
• ោ្់រវញិ្ញា បនបកតបញ្្្់រពីភស្តុាង

ធានារា៉ាប់រងននរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (SR 22)។
• បង់នថ្លពសវាពចញប័ណ្ណព�ើងវញិនិងការោ្់រ

្រករិត។

កមមវ ិ្ ី  អនាកស្រើក្ររ ខែល បានកំណត់
្ររមាវធីិអនា្រពបើ្របរខដលបាន្ំរណត់(Designated 

Driver Program) ្ឺរជាការែិតែំកបឹងខកបងកបឆំ្ង
នឹងការពបើ្របរស្តិពកការឥទ្ធពិល (DUI) ខដល
រានកបសិទ្ធភាព។្ររមាវធីិពនះពលើ្រទឹ្រចិត្តឱ្យ
បុ្រគាលចា្រឆ្ងា យពីការពកបើពក្រឿងសសវងឹពៅពពល
ពធ្វើដំពណើ រពចញពករៅដូពចនាះពួ្រព្រអាចទទួល
ែុសកតរូវ្រនាងុការដឹ្របុ្រគាលដនទពោយសុវត្ភិាព។
ពដើរ្ីបចូលររួជាអនា្រពបើ្របរខដលបាន្ំរណត់
បុ្រគាល៖
• កតរូវរានអាយុយា៉ាងពហាចណាស់ 21ឆ្នា ំ

ពហើយកតរូវកាន់ប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)ខដលរាន
សុពលភាព

• កតរូវខតជាក្ររុរននបុ្រគាលខដលរានសរាជិ្រ2 

ឬពកចើននា្់រពហើយកតរូវ្ំរណត់អត្សញ្ញា ណ
ែ្លនួឯងពោយផ្ទា ល់រាត់ថាជាអនា្រពបើ្របរ
ខដលបាន្ំរណត់ពៅកាន់អនា្រពធ្វើដំពណើ រ។

• កតរូវពជៀសវាងពកបើពក្រឿងសសវងឹ្រនាងុពពល
ដំពណើ រ្ំរសាន្។

• រិនខរនជាអនា្រពបើ្របរខដលរានបញ្ហា 
សរត្ភាព។

• កតរូវយល់ថាអនា្រក្រប់ក្រងរានសិទ្ធិ្រនាងុការ
បដិពសធផ្តល់ពសវា្ររមាពៅបុ្រគាលណារានា ្់រ
ពៅពពលណារួយ្៏រពោយ។
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ចបាប/់វ ថិធានទបើកបរ បខន្�
កតា្ដ  ខែលអនាកមិនបតរូវស្វើ៖
• ហា�ជ្់របារីពៅពពលណាខដលរានអនីតិជន

ពៅ្រនាងុយានជំនិះ។អនា្រអាចកតរូវបានផ្្រ
ពិន័យរហូតដល់$100។

• ហា�ពបាះបង់សត្វពៅពលើផ្លវូហាយពវព�ើយ។
បទពលមាើសពនះ្ឺរកតរូវផ្តនាទា ពទាសពោយការ
ផ្្រពិន័យជាកបា្់ររហូតដល់$1,000, ជាប់
ពន្ធនាោរកបំារួយខែឬទំាងពីរ្ររណី។

• ហា�ពកបើទូរសពទានដពោយោមា នឧប្ររណ៍
រិនពកបើនដ(ចំពោះអនីតិជនសូរពរើលខផនា្រ  

“អនីតិជននិងទូរសពទានដ” ពៅទំព័រទី12 ពដើរ្បី
ទទួលបានព័ត៌រាន)។

• ហា�ពបើ្របរយានយន្ត្រនាងុពពលពកបើឧប្ររណ៍
ទំនា្់រទំនងឥតខែសេពដើរ្បសីរពសរពផ្ើឬអាន
សារទំនា្់រទំនង។

• ហា�ោ្់រកាសកតពចៀ្រឬឆនា្ុរពៅពលើកតពចៀ្រ
ទាងំ សង ខាង ពៅពពលពបើ្របរ។

• ហា�ពបើ្របរយានជំនិះខដលផទា្ុរពលើសចំណុះ
ពទាះជាកទព្យសរ្បត្តិឬរនុសសេខដលអនា្ររិន
អាចក្រប់ក្រងបានឬរិនអាចពរើលព�ើញ
្ងរុែឬពៅចំពហៀងយានជំនិះរបស់អនា្រ។
–  វាជាអំពពើែុសចបាប់្រនាងុការពបើ្របរ

យានជំនិះណារួយខដលរានបនទា្ុរោមា ន
សុវត្ភិាពខដលបងកពកោះថានា ្់រដល់
សុវត្ភិាព(CVC 24002(a))។បនទា្ុរោមា ន
សុវតិ្ភាព (ជពណ្តើ រ្រនន្ត្រនិងវត្រុាត់រាយ
ពផសេងៗពៅ្ងពកកាយរថយន្តភិ្រអាប់) 

អាចបងកពកោះថានា ្់រដល់អនា្រពបើ្របរយាន
យន្ដនទពទៀតជាពិពសសពទាចក្រយាន
យន្ពៅពពលខដលបនទា្ុរទំាងពនាះ
ធា្ល ្់រពៅពលើថនាល់។

• ហា�ដឹ្រជញូ្នវត្ពុផសេង ពៗៅ្រនាងុយានជំនិះដឹ្រ
អនា្រដំពណើ រខដលរានកបខវងពលើសពីរបំាង
ភ្់រ្ ងពឆ្វងនដឬពលើសពី6អិុញននរបំាងភ្់រ
្ងសា្ត នំដព�ើយ។បនទា្ុរខដលសពណា្ត ង
ពលើសពី4ហ្វតីពី្ ងពកកាយយានជំនិះកតរូវ
បង្ហា ញទង់ជ័យរាងបួនកជរុងពណ៌ក្រហរឬ

ពណ៌ពលឿងទំុកបខវង12អិុញឬពភ្លើងក្រហរ2
ពៅពពលយប់។

• ហា�អនុញ្ញា តឱ្យនរណារានា ្់រអងគាយុពលើខផនា្រ
ណារួយននយានជំនិះរបស់អនា្រខដលរិនខរន
សករាប់ឲ្យអនា្រដំពណើ រអងគាយុ។

• ហា�អនុញ្ញា តឱ្យនរណារានា ្់រអងគាយុពៅ្រនាងុ្ូរថ
ពកកាយននយានជំនិះរបស់អនា្រព�ើយ។
ការកបកពឹត្តពលមាើសនំាឱ្យរានការផ្តនាទា ពទាស
ពៅពលើទំាងអនា្រពបើ្របរនិងបុ្រគាលខដលជិះ
ពៅ្ូរថពកកាយពនាះ។

• ហា�អនុញ្ញា តឱ្យនរណារានា ្់រអងគាយុពៅខផនា្រ
្ងពកកាយននរថយន្តភិ្រអាប់ឬរថយន្តដឹ្រ
ទំនិញពផសេងពទៀតលុះកតាខតយានជំនិះពនាះ
បំោ្់រពោយពរៅអីអងគាយុពហើយបុ្រគាលពកបើ
ទំាងពរៅអីនិងខែសេក្រវាត់សុវតិ្ភាព។

• ហា�ដឹ្រសត្វពៅ្រនាងុខផនា្រ្ងពកកាយនន
រថយន្តភិ្រអាប់ឬរថយន្ដឹ្រទំនិញពផសេង
ពទៀតលុះកតាខតសត្វពនាះកតរូវបានោ្់រពោយ
រានសុវត្ភិាព។ការណ៍ពនះបង្ក រ្ំុរឱ្យសត្វ
ធា្ល ្់រពលាតពចញឬ្ ទា តពចញពីយានជំនិះ។

• ហា�ទុ្រ្ុររារឬសត្វពចាល្រនាងុយានយន្
ខដលពរៅ្ត  (សូរពរើលខផនា្រ  “ការទុ្រ្ុររារ
ពចាលពៅ្រនាងុយានយន្ត” ពៅទំព័រទី 21 និង
ខផនា្រ “ ហានិភ័យននអាកាសធាតុពរៅ្ត ” ពៅ
ទំព័រទី 22)។

• ហា�សពណ្ាងនរណារានា ្់រខដលជិះ្រង់រពទះ
្រង់បួនោ្់រកទនាប់ពជើង្រង់កទនាប់ពជើងសគាី
ជិះសគាីោវទឹ្រ្រ្រឡានព្រមាងពលងបនទាះក្ារសគាី
ជាពដើរ។

• ហា�ពចាលសំរារពៅជាយផ្លវូព�ើយ។ការ
ផ្្រពិន័យ្ឺរចំនួន $1,000 ពហើយព្រអាចនឹង
តកររូវឱ្យអនា្រពរ ើសសំរារខដលអនា្របានពចាល។
ការផ្នាទា ពទាសពលើការពចាលសំរារនឹង
បង្ហា ញពៅពលើ្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់អនា្រ។

• ហា�ោ្់រខវ ៉ានតារានខ្ររធំខដលពធ្វើឱ្យអនា្រ
រិនអាចពរើលព�ើញខផនា្រ្ងៗចបាស់។

• ហា�ពបើ្របរយានជំនិះខដលបំោ្់រពអក្រង់
កាពររាពបើពអក្រង់ពនាះអាចឱ្យអនា្រពបើ្របរ
ពរើលព�ើញនិងបង្ហា ញអ្វពីផសេងពករៅពី
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ព័ត៌រានយានជំនិះខផនទីសា្រល្ររមាវធីិចា្់រ
ចពករៀង្ ងពករៅ (MP3) ឬព័ត៌រានតារវទិ្ុយ
ផ្ក យរណប។

• ហា�សីុពផ្លលុះកតាខតវាជាការកពរានពី
សុវត្ភិាពពដើរ្បីបពញចា ៀសការប៉ាះទងគាចិ។

• ហា�ពបាះពចាល្រនទាយុបារីសីុហាគា ឬវត្ពុផសេង
ពទៀតខដលរានអណា្ត តពភ្លើងពីយានជំនិះ
របស់អនា្រព�ើយ។

• ហា�បាញ់កំាពភ្លើងពៅពលើផ្លវូហាយពវឬតករង់
ពៅផ្្ល ្រសញ្ញា ចរាចរណ៍។

• ហា�បំាងទិដ្ឋភាពរបស់អនា្រពោយោ្់រផ្្ល ្រ
សញ្ញា ឬវត្ពុផសេងៗពៅពលើ្រញចា ្់រ្ងរុែឬ
ពៅ្រញចា ្់រ្ ងពកកាយ។រិនកតរូវព្ួយរវត្ុពៅ
ពលើ្រញចា ្់រ។របំាង្រញចា ្់រ្ ងរុែ/បង្អចួ។ល។
កតរូវបានអនុញ្ញា តខត្រនាងុទីតំាងទំាងពនះ
ប៉ាពុណា្ណ ះ៖
– ទំតំាងរាងកាពរ ៉ាទំហំ7អិុញពៅកជរុង្ង

ពកការនន្រញចា ្់ររុែរថយន្ខផនា្រ្ង
អនា្រដំពណើ រឬកជរុង្ ងពកការនន្រញចា ្់រ
ពកកាយ។

– ទំតំាងរាងកាពរ ៉ាទំហំ5 អិុញពៅកជរុង្ង
ពកការនន្រញចា ្់រចំពហៀង្ ងអនា្រពបើ្របរ។

– ្រញចា ្់រចំពហៀង្ ងពកកាយអនា្រពបើ្របរ។
– ទំតំាងរាងកាពរ ៉ាទំហំ5 អិុញពៅខផនា្រ

្រណា្ត ល្ ងពលើ្រញចា ្់ររុែសករាប់
ឧប្ររណ៍បង់នថ្លពសវា្ររនា្ររន៍ពអ�ិច
កតរូនិ្រ។

• ហា�ពបើ្របរយានយន្តពៅ្រនាងុតំបន់ហារឃាត់
ខដលបាន្ំរណត់  (CVC §38301.3)។

• ហា�ពបើ្របរពោយរាន្រញចា ្់រពណ៌សសអាប់
ែុសចបាប់។ពបើអនា្ររានខស្ប្រកបតិ្ររមានឹង
្រពរ្ៅនថងាអនា្រអាចពកបើផ្ទា ងំការោរពន្លនឺថងាខដល
អាចដ្រពចញបានពៅពពលពធ្វើដំពណើ រពពលនថងា
្រនាងុ្ររណីខដលអនា្ររានលិែិតបញ្្្់រពី
ក្ររូពពទ្យអនា្រ។

• ហា�ោំងឬរារាងំ្រ្ួបនដខងហាសពព�ើយ។
យានជំនិះខដលពៅ្រនាងុ្រ្ួបនដខងហារសពរាន
សិទ្ធិឆ្លងកាត់រុនពហើយកបសិនពបើអនា្រចូល
ពៅរ ំ្ នរារាងំឬបង្្អ ្់រ្រ្ួបនដខងហារសពពនាះ
អនា្រនឹងកតរូវបាន្រត់ព ម្ា ះ(CVC §2817)។
្រ្ួបនដខងហារសពកតរូវបានដឹ្រនំាពោយរនន្តី
ចរាចរណ៍។យានជំនិះទំាងអស់ខដលចូលររួ
ពៅ្រនាងុ្រ្ួបនដខងហាកតរូវរានសា្ល ្រសរាគា ល់ពៅ
្រញចា ្់ររុែពដើរ្ីប្ំរណត់អតស្ញ្ញា ណពួ្រព្រ
និងពបើ្រពភ្លើងហា្វ ។

• ហា�ជិះឬអនុញ្ញា តឱ្យ្ុររារជិះ“្ូរនរ៉ាតូូ”
ពៅពលើផ្លវូសាធារណៈឬផ្លវូហាយពវ។
យានជំនិះទំាងពនះរិនកតរូវបានផលិតឬ
បពងកើតព�ើងសករាប់ការពកបើពលើផ្លវូហាយពវ
ពហើយរិនបំពពញពៅតារបទោ្ឋ នសុវតិ្ភាព
របស់រដ្ឋបាលសហព័ន្ធព�ើយ។

• ហា�ពបើ្របរយានជំនិះខដលរានបំោ្់រ
ឧប្ររណ៍ឬផលិតផលពអ�ិចកតរូនិ្រឬអាច
ពរើលព�ើញខដលបិទបំាងដល់ការពរើលឬ
សរាគា ល់ផ្្ល ្រពលែ។

• ហា�ខ្រនចនាផ្្ល ្រពលែពទាះតាររពបៀបណា
្៏រពោយ។

អវីៗខែលអនាកបតរូវស្វើ៖
• អ្នកកតរូវពបើ្របរពៅ្ងសា្ត ំឲ្យបានសរលមារ

ពៅពលើផ្លវូភនាំតូចចពង្អៀត។ពបើអនា្ររិនអាចពរើល
ព�ើញចរាងា យយា៉ាងតិច 200ហ្វតីពៅរុែពទ
សូរចុចសីុពផ្ល។

• អ្នកកតរូវពបើ្រពភ្លើងហា្វ យានយន្តអនា្រ្រនាងុរយៈ
ពពល  30 នាទីបនាទា ប់ពីនថងាលិចពហើយពបើ្រវា
ពចាលរហូតដល់30 នាទីរុនពពលនថងារះ។

• អ្នកកតរូវបនយ្ពភ្លើងរបស់អនា្រចុះពកការ្រនាងុ
ចរាងា យ500ហ្វតីពីយានជំនិះខដលរ្រពីរុែ
អនា្រឬ្រនាងុចរាងា យ  300ហ្វតីចំពោះយានជំនិះ
ខដលអនា្រពបើ្របរតារពីពកកាយ។

• អ្នកកតរូវពបើ្រពភ្លើងពបើរានធា្ល ្់រកពិលពភ្លៀងអ័ពទា
ធូលីឬពរើលរិនចបាស់ (1,000 ហ្វតីឬតិចជាង
ពនះ) តកររូវឱ្យពកបើផ្លតិទឹ្រ។



- 88 -

• ពបើអនា្រោ្់រព័ន្ធ្រនាងុការប៉ាះទងគាចិអ្នកកតរូវរ្ិំរល
យានជំនិះរបស់អនា្រពចញពី្រន្លងផ្លវូចរាចរណ៍
(ពលើ្រខលងខតរិនអាច) ពៅពពលខដល
រានសុវត្ភិាព្រនាងុការរ្ិំរល។ខផនា្រពកងឹង
ការអនុវត្តចបាប់អាចសពណ្ាងឬរបឹអូស
យានជំនិះរបស់អនា្រពបើវាទុ្រពៅ្រនាងុតំបន់ោមា ន
សុវត្ភិាពនិងបងកបញ្ហា ដល់សុវត្ភិាព។

ខ្្នក រដ្ឋបាល
ការ ទទួល ែុស បតរូវ ខផនាក ហិរញញាវត្ថុ
ចបាប់ស្ីពីការទទួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្ុ្ ន
រិនបានរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (California Compulsory 

Financial Responsibility Law) តកររូវឲ្យអនា្រ
ពបើ្របរយានយន្តក្រប់របូនិងរាចា ស់យានយន្ត
ក្រប់របូរ្រសាការទទួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្ុ
(ការរា៉ាប់រងពលើបំណុល)  ពៅក្រប់ពពល។ការ
ទទួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្ុរាន  4 ទករង់៖
• ប័ណ្ណសនយាធានារា៉ាប់រងបំណុលយានយន្ត។
• ោ្់រកបា្់រ្រ្់រចំនួន $35,000  ជារួយក្រសួង

យានយន្ត (DMV)។
• សញ្ញា ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រងតនរ្ល $35,000 ខដល

ទទួលបានពីក្ររុរហុ៊នទទួលបានអាជ្ាប័ណ្ណ
ពធ្វើអាជីវ្ររមា្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។

• វញិ្ញា បនបកតធានារា៉ាប់រងែ្លនួឯងពចញពោយ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV)។

ពលា្រអនា្រកតរូវរានភស្តតុាងននការទទួលែុសកតរូវ
ខផនា្រហិរញញាវត្ុពៅពពលពលា្រអនា្រពបើ្របរពហើយ
បង្ហា ញវាពៅរនន្តីសន្តសុិែពៅពពលពលា្រអនា្រកតរូវ
បានពសនាើឲ្យបង្ហា ញភស្តតុាងពនាះពកកាយរានការ
បញ្ឈប់ចរាចរណ៍ឬការបុ្រោនា ព្រើតព�ើង។ពលា្រ
អនា្រអាចកតរូវបង់កបា្់រពិន័យឬយានជំនិះរបស់
ពលា្រអនា្រកតរូវបានដ្រហូតជាបពណ្ាះអាសននាពបើ
ពលា្រអនា្រពំុអនុវត្តតារចបាប់ពនះ។

លក្ខែណ្ឌ តបមរូវធាន្រាោ្ររ់ង
ចបាប់ពនះខចងថាពលា្រអនា្រកតរូវទទួលែុសកតរូវ
ខផនា្រហិរញញាវត្ុសករាប់ទពង្វើរបស់ពលា្រអនា្រពៅ
ពពលពបើ្របរនិងចំពោះយានយន្តទំាងអស់
ខដលពលា្រអនា្រកាន់កាប់។អនា្រពបើ្របរភា្រ
ពកចើនពកជើសពរ ើសរានប័ណ្ណសនយាធានារា៉ាប់រង
បំណុលពធ្វើជាភស្តតុាងននការទទួលែុសកតរូវ
ខផនា្រហិរញញាវត្។ុពបើពលា្រអនា្ររានពកោះថានា ្់រ

ចរាចរណ៍ព្រើតព�ើងរិនស្តិពកការការធានារា៉ាប់
រងរបស់ពលា្រអនា្រឬពលា្រអនា្រពំុរានធានារា៉ាប់
រងពទប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) របស់ពលា្រអនា្រនឹងកតរូវ
ដ្រហូត។ពបើអនា្រពបើ្របររិនកតរូវបានព្រសាគា ល់
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)របស់រាចា ស់
យានយន្តោ្់រព័ន្ធ្រនាងុពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍នឹង
កតរូវព្រដ្រហូត។
ចំនួនទឹ្រកបា្់រធានារា៉ាប់រងអប្បបររារបស់
ពលា្រអនា្រ* ខដលកតរូវខតរា៉ាប់រងពលើពកោះថានា ្់រ
ចរាចរណ៍រួយ្ឺរ៖
• $15,000  សករាប់របួសឬសា្ល ប់រនុសសេរានា ្់រ។
• $30,000 សករាប់របួសឬសា្ល ប់រនុសសេពលើស

ពីរានា ្់រ។
• $5,000 សករាប់ការែូច្ តកទព្យសរ្បត្ត។ិ
រុនពលា្រអនា្រទិញធានារា៉ាប់រងសូរខស្វងរ្រ
ជំនួយពោយទូរស័ពទាពៅពលែ 1-800-927-HELP 

ពដើរ្បីបញ្្្់រថាទីភានា ្់រង្រ/អន្តរការីនិងក្ររុរហុ៊ន
ធានារា៉ាប់រងកតរូវបានអនុញ្ញា តពីក្រសួងធានារា៉ាប់
រងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (California Department of 

Insurance)។
ពបើពលា្រអនា្ររ្រទសសេនារដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ឬពទើប
ផ្្ល ស់រ្ររស់ពៅរដ្ឋពនះពលា្រអនា្រកតរូវដឹងថា
រិនខរនក្ររុរហុ៊នធានារា៉ាប់រងពករៅរដ្ឋទំាងអស់
សុទ្ធខតកតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យពធ្វើអាជីវ្ររមាពៅរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ព�ើយ។រុននឹងអនា្រពបើ្របរពៅ
ទីពនះសូរសួរក្ររុរហុ៊នធានារា៉ាប់រងរបស់អនា្រ
ថាពតើអនា្រកតរូវបានធានារា៉ាប់រង្រនាងុ្ររណីប៉ាះទងគាចិ
ខដរឬពទ។ពបើអនា្រជួបកបទះការបុ្រទងគាចិ្រនាងុរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ក្រប់ល្រ្ខែណ្ឌ ទំាងបី្ ងពកការ
កតរូវខតបំពពញពដើរ្បីពជៀសវាងការព្ួយរសិទ្ធិពបើ្រ
បររបស់អនា្រ៖
1. ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រងបំណុលរបស់អនា្រកតរូវក្រប

ដណ្ប់ពលើរបួសរាងកាយនិងការែូច្ ត
កទព្យសរ្បត្តិខដលរានតនរ្លពសមាើឬពលើសពី
ល្រ្ខែណ្ឌ តកររូវរានខចងពៅ្រនាងុខផនា្រពនះ។

2. ក្ររុរហុ៊នធានារា៉ាប់រងពលា្រអនា្រកតរូវោ្់រ
លិែិតអនុញ្ញា តសិទ្ធិពដើរ្បីអនុញ្ញា តឲ្យ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពធ្វើស្ររមាភាពជា
ទីភានា ្់រង្ររបស់ែ្លនួសករាប់ពសវា្ររមាចបាប់
ពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។

* ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រថយន្តតនរ្លទាបរានពៅព្នធី 

Alameda, Contra Costa, Fresno, Imperial, Kern, 
Los Angeles, Orange, Riverside, Sacramento, 
San Bernardino, San Diego, San Francisco, San 
Joaquin, San Mateo, Santa Clara, និង Stanislaus។
សូរទា្់រទងភានា ្់រង្រធានារា៉ាប់រងរបស់ពលា្រអនា្រ។
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3. ពលា្រអនា្រកតរូវរានការធានារា៉ាប់រងពលើ
រថយន្តរុននឹងពលា្រអនា្រពធ្វើដំពណើ ររ្រ
កាន់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។ពលា្រអនា្ររិនអាចបន្ត
ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រងពករៅរដ្ឋជាថមាីបានព�ើយ
ពៅពពលខដលយានជំនិះពលា្រអនា្រចុះបញី្
ពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។

កំណតប់តា ការ្រិះទង្កិចយានជំនិះ  
រ្រស់ សល្ក អនាក
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) រ្រសាព័ត៌រានស្ីពី
ការបិះទងកចិយានជំនិះទំាងអស់ខដលកតរូវបាន
រាយការណ៍ពៅក្រសួងយានយន្ត(DMV) ពោយ៖
• រនន្តីអនុវត្តន៍ចបាប់ពបើរនន្តីរាយការណ៍រិន

បានបញ្្្់រថាបុ្រគាលរានា ្់រពផសេងពទៀតបាន
កបកពឹត្ត្ំរហុស។

• ពលា្រអនា្រឬភា្ីរដនទពទៀតោ្់រព័ន្ធពៅ្រនាងុ
ការបិះទងកចិយានជំនិះពបើបុ្រគាលណារានា ្់រ
រានការែូច្ តរានតនរ្លជាង $750 ឬពបើ
នរណារានា ្់ររានរបួសឬសា្ល ប់។

រិនថានរណាជាបងកការបិះទងកចិយានជំនិះពទ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) កតរូវខតរ្រសា្ំរណត់កតា
ពនះ។

ការ្រិះ ទង្កិច យានជំនិះ  ធាន្ រា ោ្រ ់រង 
និង អនីតិជន
ពបើពលា្រអនា្ររានអាយុតិចជាង 18 ឆ្នា ំឪពុ្រ
រ្ាយឬអាណាពយាបាលរបស់ពលា្រអនា្រកតរូវ
ខតចុះហត្ពល ព្លើោ្រ្យពសនាើសំុប័ណ្ណពបើ្របរ
របស់ពលា្រអនា្រពហើយទទួលបនទា្ុរការទទួល
ែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្ុសករាប់ការពបើ្របររបស់
ពលា្រអនា្រ។ពពលពលា្រអនា្រ្ នដល់អាយុ
18 ឆ្នា ំការទទួលែុសកតរូវរបស់ឪពុ្ររ្ាយឬ
អាណាពយាបាលរបស់ពលា្រអនា្របញចា ប់ពៅវញិ
ពោយស្វយ័កបវត្ត។ិ
ពបើពលា្រអនា្រោ្់រព័ន្ធ្រនាងុពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍
ឪពុ្ររ្ាយឬអាណាពយាបាលរបស់ពលា្រអនា្រ
អាចជាអនា្រទទួលែុសកតរូវសករាប់សំណង
រដ្ឋប្បពវណីពហើយពលា្រអនា្រ្៏រអាចកតរូវបានផ្្រ
ពិន័យផងខដរ។
ករណីទលើកខលង៖ ឪពុ្ររ្ាយឬអាណាពយាបាល
របស់ពលា្រអនា្រអាចលុបពចាលប័ណ្ណពបើ្របរ
របស់ពលា្រអនា្រពៅពពលណារួយែណៈពពល
ខដលពលា្រអនា្រពៅជាអនីតិជនពៅព�ើយ។

ការ ទទួល សំ្រុបតពិនយ័
ពបើអនា្រកតរូវបានរនន្តីសន្តសុិែបញ្ឈប់និងពរៀប
រាប់ឲ្យស្ាប់អំពីការរពំលាភចបាប់ចរាចរណ៍ពនាះ
ពលា្រអនា្រចុះហត្ពល្ពលើ្ិរចចាសនយាបង្ហា ញ
ែ្លនួពៅ្រនាងុតុលាការចរាចរណ៍។ពៅពពលអនា្រពធ្វើ
ដំពណើ រពៅតុលាការអនា្រអាចខថ្លងថារានពទាស
ឬោមា នពទាសឬអនា្រអាចបង់នថ្លការផ្្រពិន័យ។
ការបង់នថ្លការផ្្រពិន័យរានន័យពសមាើនឹងការ
កបកាស្ំរហុស។
ពបើអនា្ររិនពអើពពើនឹងសំបុកតពិន័យចរាចរណ៍និង
រិនរ្រសាោ្រ្យសនយាបង្ហា ញែ្លនួ្រនាងុតុលាការពទ
ការអា្់រ្ នបង្ហា ញែ្លនួពនះ (failure to appear 

(FTA)) រានពលើ្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់អនា្រ។
ពបើអនា្រែ្រ្ ន្រនាងុការបង់នថ្លផ្្រពិន័យ (FTP)  
តុលាការនឹងជូនដំណឹងពៅក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) ពហើយ្៏រនឹងបង្ហា ញពៅពលើ្ំរណកតាពបើ្រ
បរ  ( DL) របស់អនា្រផងខដរ។រិនថា្ររណីFTA ឬ 

FTP ពទសុទ្ធខតអាចបណ្ាលឲ្យក្រសួងយានយន្ត
(DMV) ព្ួយរទុ្រប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)  របស់អនា្រ។
ពដើរ្បីបញចា ប់ការព្ួយរប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) អនា្រនឹងកតរូវ
ចំណាយពលើតនរ្លពចញប័ណ្ណពបើ្របរថមាីចំនួន$55។
រាល់ពពលអនា្រកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទពបើ្របរ
ពលមាើសចបាប់ចរាចរណ៍តុលាការជូនដំណឹងពៅ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ពហើយការផន្ាទា ពទាស
នឹងកតរូវវាយភ្ាប់នឹងប័ណ្ណពបើ្របររបស់ពលា្រ
អនា្រ។ការផន្ាទា ពទាសខដលបានរាយការណ៍ពោយ
រដ្ឋដនទពទៀត្៏រកតរូវបានបញចាូល្រនាងុ្ំរណត់កតា
ការពបើ្របររបស់អនា្រផងខដរ។

ការ ស្រើក ្ររ សេច ម្ន្តី សន្តិសុែ
ែណៈខដល្ំរពុងពបើ្របរយានយន្តបុ្រគាលណា
រានា ្់រខដលពបើ្របរព្រចពោយពចតនាឬប៉ានុប៉ាង
ព្រចពីរនន្តីសន្តសុិែ្ំរពុងបំពពញភារ្ិរចចារបស់
ោត់ពនាះ្ឺររានពទាសកពហមាទណ្ឌ ជាប់ពន្ធនាោរ
រិនពលើសពី1ឆ្នា ំ (CVC§2800.1)។
ពបើបុ្រគាលរានា ្់រកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទបងករបួស
រាងកាយធងាន់ធងារ្រនាងុពពលប៉ាលិូសតារឃាត់ែ្លនួ
ពនាះ(CVC§2800.3(a)) បុ្រគាលពនាះកតរូវឈរនឹង៖
• ការចាប់�ំុែ្លនួពៅ្រនាងុពន្ធនាោររដ្ឋរយៈពពល  

3, 5 ឬ7 ឆ្នា ំឬ ជាប់ពន្ធនាោរព្នធីរិនពលើស
ពីរយៈពពល1 ឆ្នា ។ំ

• ការផ្្រពិន័យខដលរិនតិចជាង$2,000 ឬ
រិនពកចើនជាង $10,000។

• ទំាងការផ្្រពិន័យនិងជាប់�ំុឃាងំ។
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ពៅពពលបុ្រគាលរានា ្់រកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទ
រនុសសេឃាតខដលបណ្ាលរ្រពីការពបើ្របរ
ព្រចប៉ាលិូស្រនាងុពពលប៉ាលិូសពដញតារបុ្រគាល
ពនាះនឹងកតរូវកបឈរនឹងការ�ំុ្រនាងុពន្ធនាោររដ្ឋ
យា៉ាងតិច 4 ពៅ 10 ឆ្នា ំ (CVC §2800.3(b))។

ចំណុច សៅ សលើ កំណតប់តា អនាក ស្រើក ្ររ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ខថរ្រសា្ំរណត់កតា
សាធារណៈននបទពលមាើសចរាចរណ៍និងការប៉ាះ
ទងគាចិទំាងអស់របស់ពលា្រអនា្រ។្ររណីព្រើត
ព�ើងនីរួយៗស្តិពៅជាប់នឹង្ំរណត់កតា
ពបើ្របររបស់ពលា្រអនា្រ36 ខែឬយូរជាងពនះ
អាសស័យពលើកបពភទបទពលមាើស។
កបព័ន្ធកបកពឹត្ត្ររមាអនា្រពបើ្របរពធ្វសកបខហស
(Negligent Operator Treatment System 

(NOTS)) ្ឺរខផ្អ្រពលើពិនទាុអនា្រពបើ្របរពធ្វស
កបខហសនិងរានការពចញលិែិតកពរានជា
បន្តបនាទា ប់ពោយកបព័ន្ធ្ំុរព្ូយទ័រនិងទណ្ឌ ្ររមា
ជាលំោប់ពៅពលើបុព្វសិទ្ធពបើ្របរ។
អនា្រអាចកតរូវបានចាត់ទុ្រជាអនា្រពបើ្របរពធ្វស
កបខហសពៅពពល្ំរណត់កតាពបើ្របររបស់អនា្រ
បង្ហា ញចំណុចណារួយ្រនាងុចំពណារ“ការរាប់
ពិនទា”ុ្ងពកការពនះ៖
• 4 ពិនទាុ្រនាងុរយៈពពល 12 ខែ
• 6 ពិនទាុ្រនាងុរយៈពពល 24 ខែ
• 8 ពិនទាុ្រនាងុរយៈពពល 36 ខែ
ឧទាហរណ៍រួយចំនួនននការពលមាើស 1 ពិនទា៖ុ
• បទពលមាើសចរាចរណ៍
• ការប៉ាះទងគាចិពោយរាន្ំរហុស
ឧទាហរណ៍រួយចំនួនននការពលមាើស 2 ពិនទា៖ុ
• ការពបើ្របរពោយកពពហើនឬការពបើ្របរបុ្រ

ពហើយរត់ព្រចែ្លនួ
• ការពបើ្របរពកការឥទ្ធពិលននពក្រឿងសសវងឹ/

ពក្រឿងពញៀន (DUI)

• ការពបើ្របរែណៈពពលប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) កតរូវ
បានព្ួយរទុ្រឬលុបពចាល

ពបើអនា្រទទួលបាន4  ពិនទាុ្រនាងុរយៈពពល 12ខែអនា្រ
នឹងបាត់បង់ប័ណ្ណពបើ្របរ(DL)។បទពលមាើសពៅ
្រនាងុការពបើ្របរយានយន្តពធ្វើអាជីវ្ររមារានរួយ
ពិនទាុនិងរួយពិនទាុ្រន្លះននពិនទាខុដលកតរូវបានវាយ
តនរ្លធរមាតា។សករាប់ព័ត៌រានបខនរ្ស្ីពីការរាប់
ពិនទាុពលមាើសពនាះសូរពរើលដសៀវដៅដណនាំស្ម្ប់

អ្កដបើកបរោនយន្ដ្្ើអាជដីវកម្ដៅរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា 
(California Commercial Driver Handbook) 

(DL 650)។

ការផ្ដន្្ទ សទ្សឲ្យ ចូលសរៀន សៅ   សាល្   
សបមា្រ ់អនាក សលមើស ចបា្រ ់ចរាចរណ៍
ពៅពពលអនា្រពបើ្របររានា ្់រកតរូវបាន្រត់កតាទុ្រ
នូវបទពលមាើសចរាចរណ៍រួយចំណុចតុលាការ
អាចផ្ល់ឱកាសឲ្យអនា្រពបើ្របរពនាះចូលពរៀន
ពៅសាលាសករាប់អនា្រពលមាើសចបាប់ចរាចរណ៍។
អនា្រពបើ្របរខដលពំុរានប័ណ្ណពបើ្របរយានយន្ត
ពធ្វើអាជីវ្ររមា (CDL) អាចចូលររួការបណុ្ះ
បណ្ាលរង្្រនាងុរយៈពពល 18ខែណារួយពដើរ្បី
ទទួលបានលិែិតបញ្្្់រលុបលាង្ំរហុសឆគាង
ននការពបើ្របររបស់ពួ្រព្រ។ការបញចា ប់ការ
សិ្រសាវ្រគាពនះកតរូវបានរាយការណ៍តារកបព័ន្ធ
ពអ�ិចកតរូនិចពៅតុលាការ។វញិ្ញា បនបកតបញចា ប់
ការសិ្រសារិនកតរូវបានពកបើសករាប់ពោលបំណង
រាយការណ៍ពទៀតព�ើយប៉ាខុន្តសិសសេនឹងទទួល
បានលិែិតបញចា ប់ការសិ្រសារួយពីសាលា។
សម្គា ល៖់ ពៅពពលអនា្រពបើ្របរយានយន្តពធ្វើ
អាជីវ្ររមាកតរូវបាន្រត់កតាពៅ្រនាងុ្ំរណត់កតា
យានយន្តរិនពធ្វើអាជីវ្ររមាអនា្រពបើ្របរអាចនឹង
រានសិទ្ធិចូលពរៀនសាលាចរាចរណ៍។
សករាប់ព័ត៌រានបខន្រសូរពរើលព្រហទំព័រ
ក្រសួងយានយន្ត (DMV) ្ឺរ www.dmv.ca.gov។

ការ ព្ួយរទុក  ឬ លុ្រ សចាល ្រណ័្ណ ស្រើក 
្ររ សដាយ បកសួងយានយន្ត (DMV)
ពបើពលា្រអនា្រទទួលពិនទាជុាអនា្រពបើ្របរពធ្វស
កបខហសពកចើនពព្រពនាះក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) នឹងោ្់រពលា្រអនា្រឲ្យស្តិពកការការ
ព្ួយរពទាសពោយរានល្រ្ខែណ្ឌ រយៈពពល 1ឆ្នា ំ
(ខដលររួបញចាូលទំាងការព្ួយរទុ្រប័ណ្ណពបើ្របរ 6ខែ) 

ឬលុបពចាលប័ណ្ណពបើ្របរពលា្រអនា្រ  (សូរពរើល
កតង់ចំណុចររួបញចាូល្រនាងុខផនា្រ“ខផនា្ររដ្ឋបាល”ពៅ
ទំព័រ 88–93)។បទបញ្្ព្ួយរទុ្រឬលុបពចាល
ប័ណ្ណពបើ្របររបស់ពលា្រអនា្រជករាបជូនពលា្រ
អនា្រអំពីសិទ្ធិចូលររួ្រនាងុសវនាការ។
ពកកាយការបញចា ប់ពៅននរយៈកាលព្ួយរទុ្រឬលុប
ពចាលប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) ពលា្រអនា្រអាចោ្់រ
ោ្រ្យពសនាើសំុប័ណ្ណពបើ្របរថមាីពហើយកតរូវបង្ហា ញ
ភស្តតុាងននការទទួលែុសកតរូវខផនា្រហិរញញាវត្។ុ
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ក្រសួងយានយន្ត(DMV) នឹងលុបពចាលប័ណ្ណ
ពបើ្របរ (DL)របស់ពលា្រអនា្រពបើពលា្រអនា្រកតរូវ
បានផន្ាទា ពទាសពីបទពបើ្របុ្រព្រពហើយរត់ព្រច
ឬពីបទពបើ្របរពធ្វសកបខហសខដលបណ្ាលឲ្យ
រានរបួស។

ការ ព្ួយរ ្រណ័្ណ ស្រើក ្ររ សដាយ តុល្ការ
តុលាការរួយអាចព្ួយរប័ណ្ណពបើ្របររបស់បុ្រគាល
រានា ្់រពបើបុ្រគាលពនាះកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទ
ណារួយ្រនាងុចំពណារ្ ងពកការ៖
• រពំលាភចបាប់្ំរណត់ពល្បឿនឬពបើ្របរពធ្វស

កបខហស។
• ពបើ្របរពកការឥទ្ធពិល (DUI)  ននពក្រឿងសសវងឹ

ឬពក្រឿងពញៀន។
• ពបើ្របុ្រព្រពហើយរត់ព្រចែ្លនួ។
• ជាប់ោ្់រព័ន្ធនឹងទពង្វើអសីលធរ៌ឥតពអៀន

ម្ា សនិងអំពពើអាសអាភាសពៅ្រនាងុយាន
ជំនិះស្តិ្រនាងុចរាងា យ1,000 ហ្វតីពីលំពៅោ្ឋ ន
ណារួយ។

• វាយតប់អនា្រពបើ្របរអនា្រដំពណើ រអនា្រជិះ្រង់ឬ
ពថមាើរពជើងពពលបទពលមាើសព្រើតព�ើងពៅពលើផ្លវូ
ហាយពវ (ភាពពក្រៀវពកកាធតារដងផ្លវូ)។

• ពំុឈប់រថយន្តតារការតកររូវពៅចំណុចឆ្លង
កាត់របស់រថពភ្លើង។

• បទឧក្ិរដ្ឋឬបទពលមាើសកពហមាទណ្ឌ ពីបទ
ពបើ្របរពធ្វសកបខហសព្រចពីរនន្តីអនុវត្តន៍
ចបាប់។

ពោយរិន្ិរតពីការរាប់ពិនទាុបទពលមាើសធងាន់ធងារ
ជាពកចើនពៅ្រនាងុការពកបើកបាស់យានជំនិះរាន
ពទាសធងាន់ធងារដូចជាផ្្រពិន័យនិង/ឬជាប់�ំុ
ឃាងំ។ពបើពលា្រអនា្រពកបើកបាស់យានជំនិះរបស់
ពលា្រអនា្រពធ្វើជាអាវធុប័ណ្ណពបើ្របររបស់ពលា្រ
អនា្រអាចកតរូវបានលុបពចាលជាពរៀងរហូត។

ការ សមាងៃ ត ់ថន កំណតប់តា 
ព័ត៌រានភា្រពកចើនពៅ្រនាងុ្ំរណត់កតាប័ណ្ណពបើ្រ
បរ(DL)របស់ពលា្រអនា្រកតរូវបានពបើ្រចំហរដល់
សាធារណជន។រានខតទីភានា ្់រង្ររានសិទ្ធិ
អំណាចប៉ាពុណា្ណ ះអាចពិនិត្យពរើលអាសយោ្ឋ ន
របស់ពលា្រអនា្រ។អាសយោ្ឋ នកបអប់សំបុកត
ពលា្រអនា្រ ( ពបើែុសពីអាសយោ្ឋ នទីលំពៅ) រិន
កតរូវបាន្រករិតពនាះព�ើយ។

ព័ត៌រានស្ីពីស្ានភាពរាងកាយឬផ្លវូចិត្តរបស់
អនា្រពបើ្របរកតរូវបានរ្រសាជាការសរាងា ត់។
ពលា្រអនា្រអាចទទួលបានចបាប់ថតចរ្លងនន
ព័ត៌រានស្ីពីការពបើ្របររបស់ពលា្រអនា្រពៅ
ការយិាល័យរូលោ្ឋ នរបស់ក្រសួងយានយន្ត
(DMV) តារតនរ្ល្ំរណត់ពោយភ្ាប់រ្រជារួយ
អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ(ID) រានសុពលភាព។

ការ ្រំផលែិច ្រំផ្លែ ញ/GraffItI—

មនុស្ស បេ្រ ់វយ័
ចបាប់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា អនុញ្ញា តឲ្យតុលាការដ្រ
ហូតប័ណ្ណពបើ្របរ (DL) រហូតដល់ពៅ2ឆ្នា ំពី
បុ្រគាលរានា ្់រខដលកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទោ្់រ
ព័ន្ធនឹងការបំផ្លចិបំផ្្ល ញររួបញចាូលទំាង graffiti  

ផងខដរ។ពបើអនា្រកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពហើយពំុ
រានប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) តុលាការអាចពនយារពពល
ពចញប័ណ្ណពបើ្របរ(DL) របស់ពលា្រអនា្ររហូត
ដល់ពៅ 3ឆ្នា ំចាប់ពីនថងាខដលពលា្រអនា្ររានសិទ្ធិ
ពបើ្របរសសបចបាប់។

ការស្រើក្ររខជង សល្បឿនសលឿន /
ការ ស្រើក ្ររ  ស្វស ប្រខហស
បុ្រគាលរានា ្់រខដលកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទពបើ្រ
បរពធ្វសកបខហសឬជាប់ោ្់រព័ន្ធនឹងការពបើ្របរ
ខជងពល្បឿនពលឿនខដលបងកឲ្យរានពកោះថានា ្់រ
ដល់បុ្រគាលដនទពទៀតកតរូវកបឈររុែនឹង៖
• ការចាប់ោ្់រពន្ធនាោររដ្ឋឬព្នធីរយៈពពល

យា៉ាងតិច 30 នថងាពៅ 6ខែ។
• ផ្្រពិន័យចាប់ពី$220  ដល់$1,000។
• ទំាងពីរ្ឺរផ្្រពិន័យនិងជាប់ពន្ធនាោរ   

(CVC §23104(a))។

ការ កាន ់កា្រ ់អាវុ្ 
តុលាការនឹង៖
• ព្ួយរឬលុបពចាលបុព្វសិទ្ធិពបើ្របររបស់

អនីតិជនខដលកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទកាន់
កាប់អាវធុពោយលួចលា្់រឬកោប់រពំសវឬ

• ោ្់រទណ្ឌ ្ររមាប័ណ្ណពបើ្របរ (DL)សករាប់
អនីតិជនខដលកតរូវបានផន្ាទា ពទាសពីបទពលមាើស
កពហមាទណ្ឌ ោ្់រព័ន្ធនឹងអាវធុ។
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លក្ខែណ្ឌ តបមរូវ 
ការ  ចុះ ្រញ្ជ ី យាន ជំនិះ
្ងពកការពនះ្ឺរជាពសច្រ្ីសពង្ខបននល្រ្ខែណ្ឌ 
តកររូវការចុះបញី្យានជំនិះរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
សូរចូលពៅកាន់ព្រហទំព័រក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) ពដើរ្បីទទួលបានព័ត៌រានលរ្អតិតាររយៈ 
www.dmv.ca.gov។

ោនជនំះិរែ្ឋកាលហី្វញ៉ា
ពពលអនា្រទិញរថយន្តថមាីឬរួយទឹ្រពីអនា្រល្់រ
រានចបាប់អនុញ្ញា តពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា អនា្រល្់រ
កបរូលតនរ្លពន្ធពកបើកបាស់យានយន្តសករាប់ចុះ
បញី្និងពធ្វើប័ណ្ណសរាគា ល់យានយន្ត។ពន្ធពកបើ
កបាស់យានជំនិះកតរូវបានបញូ្នបន្តពៅក្ររុរ
កបឹ្រសាពន្ធ្រយ (Board of Equalization)។
តនរ្លពផទារនិងចុះបញី្និងឯ្រសារនានាកតរូវបាន
បញូ្នពៅក្រសួងយានយន្ត (DMV) ខដលផ្ល់
ជូនពលា្រអនា្រនូវសិទ្ធិពបើ្របរបពណ្ាះអាសននា។
ជាទូពៅកតឹររយៈពពល 6-8 សប្ាហ៍ពកកាយនថងា
ទិញយានយន្តពលា្រអនា្រនឹងទទួលបានប័ណ្ណ
ចុះបញី្ផ្្ល ្រពលែសទា្ីរ្័ររនិងប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធិ
(Certificate of Title) ពោយសរររ្យ។
ពបើអនា្រល្់ររថយន្តចូលររួពៅ្រនាងុ្ររមាវធីិនដ្ូរ
អាជីវ្ររមារថយន្ត (Business Partner Automation 

(BPA)) អនា្រល្់ររថយន្តឬពសវា្ររមាចុះបញី្របស់
ពួ្រព្រនឹងដំពណើ រការឯ្រសារក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) ពហើយចុះប័ណ្ណចុះបញី្ផ្្ល ្រពលែនិង
សទា្ីរ្័ររដល់អតិថិជន។
ពបើពលា្រអនា្រទទលួបាន ឬទថិញ  យានយន្តពីភា្ីរ
ឯ្រជនពលា្រអនា្រកតរូវពផទារ្ររមាសិទ្ធិ្រនាងុរយៈពពល 

10ចថងា។សូរបញូ្នឯ្រសារ្ ងពកការពៅ
ក្រសួងយានយន្ត(DMV)៖
• ប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធរិដ្ឋកាលីហ្វញ៉ាខដលពពញពលញ

និងរានបដិ្ឋពលែកតឹរកតរូវឬោ្រ្យពសនាើសំុ
ប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធទុិតិយតាឬប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធិខដល
រិនពកបើក្រោស (Application for Duplicate 

Title or Paperless Title (REG 227))។
• វញិ្ញា បនបកតបំភាយខផសេងពបើព្រតកររូវ។
•  ការបង់ពន្ធពកបើកបាស់យានយន្ពបើព្រតកររូវ។

• លិែិតកបកាសពីតួពលែចរាងា យ (Odometer 

Mileage Disclosure Statement) ពបើអនុវត្ត
បាន។

• តនរ្លពសវាចុះបញី្យានជំនិះសរររ្យ។
ពៅពពលពលា្រអនា្រលក់ ឬទ្ទារក�្មសថិទ្ថិ យានជំនិះ
រួយសូររាយការណ៍ពៅក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) ក្នុង រយៈទពល 5ចថងា។ពលា្រអនា្រអាចបំពពញ
លិែិតបញ្្្់រការពផទារនិងការបពញចាញទករង់
ចលនកទព្យ (Notice of Transfer and Release 

of Liability) (REG 138) ពៅពលើអនឡាញ,
ទាញយ្រ,និងពផ្ើតារនកបសណីយ៍នូវទករង់
ខដលបំពពញរចួឬទូរស័ពទាពៅក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) តាររយៈពលែ1-800-777-0133 ពដើរ្បី
ពសនាើសំុឱ្យព្រពផ្ើទករង់ពនះតារនកបសណីយ៍។

ោនយន្តេកពីយបៅរែ្ឋ
យានជំនិះខដលចុះបញី្ពៅរដ្ឋដនទពទៀតឬ
ចុះបញី្ពៅបរពទសកតរូវខតចុះបញី្ពៅ្រនាងុរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ្រនាងុរយៈពពល 20នថងាពកកាយពីពលា្រ
អនា្ររានទីលំពៅឬរានការង្រ(សូរពរើលទំព័រ 
2 សករាប់ព័ត៌រានទា្់រទងនឹងល្រ្ខែណ្ឌ ទីលំពៅ
បខន្រ)។
សម្គា ល៖់ ពបើពលា្រអនា្រជាអនា្ររស់ពៅ្រនាងុរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា ពហើយទិញរថយន្តូច រថយន្ធុនធំ ឬ 
ទទាចកកយានយន្ថ្មី(ពនះររួបញូ្លទំាងយានជំនិះ
ដំពណើ រការពោយពកបងរា៉ាសូ៊ត)រ្រពីរដ្ឋពផសេង
សូ�ឱ្យ កបាកដថារថយន្តពនាះសសបតារចបាប់
បំភាយខផសេងននរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ពបើរិនដូពចនាះពទ
រថយន្តពនាះអាចរិនរានល្រ្ខណៈក្រប់កោន់
ពដើរ្បីចុះបញី្ពៅទីពនះព�ើយ។ក្រសួងយានយន្ត 
(DMV) �ថិន អាចទទួលោ្រ្យពសនាើសំុចុះបញី្រថយន្ត
ពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា បានព�ើយពៅពពលយាន
យន្តពនាះរិនរានល្រ្ខណៈក្រប់កោន់ពដើរ្បចុីះ
បញី្ពនាះ (ចបាប់សុែភាពនិងសុវត្ភិាពរដ្ឋ
កាលីហ្វញ៉ា (CHSC §§43150–43156)។
បុ្រគាលិ្រពយាធាខដលរិនខរនជាអនា្ររស់ពៅ
ទីពនះនិងប្ីកបពន្ធរបស់ពួ្រព្រអាចពបើ្របរយាន
យន្តរបស់ពួ្រព្របានពៅ្រនាងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា 
ជារួយផ្្ល ្រពលែរដ្ឋ្ំរពណើ តខដលរាន
សុពលភាពឬរហូតដល់ផ្្ល ្រពលែពចញពោយ
រដ្ឋជាទីតំាងបំពពញការង្រចុងពកកាយរបស់
ពួ្រព្រផុត្ំរណត់។ពួ្រព្រអាចបន្តចុះបញី្ពៅ
រដ្ឋ្ំរពណើ តរបស់ពួ្រព្របានរុននឹងវាផុត្ំរណត់
ឬចុះបញី្យានយន្តពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
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ឯ្រសារចំាបាច់សករាប់ចុះបញី្យានជំនិះរ្រពី
រដ្ឋពករៅរាន៖
• ោ្រ្យពសនាើសំុបំពពញក្រប់កោន់និងរានចុះ

ហត្ពល្សករាប់ពសនាើសំុប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធិ
ឬការចុះបញី្(Application for Title or 

Registration (REG 343))។
• លិែិតបញ្្្់រយានយន្តបំពពញពោយ

ក្រសួងយានយន្ត(DMV) ទីភានា ្់រង្រអនុវត្តន៍
ចបាប់ឬបុ្រគាលិ្រ្រ្លបិរថយន្ត។

• ប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធិយានជំនិះរ្រពីរដ្ឋ្ ងពករៅ
និង/ឬកាតចុះបញី្យានយន្តរ្រពីរដ្ឋ្ ង
ពករៅខដលកតរូវបានពចញឲ្យចុងពកកាយ
កបសិនពបើរិនបានោ្់រប័ណ្ណ្ររមាសិទ្ធិពនាះ។

• លិែិតបញ្្្់រការបំភាយខផសេងពបើព្រតកររូវ។
• លិែិតបញ្្្់រទរងាន់សករាប់ខតយានយន្ពធ្វើ

អាជីវ្ររមាប៉ាពុណា្ណ ះ។
• ទឹ្រកបា្់រចុះបញី្យានយន្តសរររ្យនិងពន្ធ

ពកបើកបាស់យានជំនិះពបើអាចអនុវត្តបាន។
• លិែិតកបកាសពីតួពលែចរាងា យ (Odometer 

Mileage Disclosure Statement) ពបើអាច
អនុវត្តបាន។

ពបើយានយន្តពនាះកតរូវបានទិញរ្រពីហាងចុះ
ព ម្ា ះ្រនាងុ្ររមាវធីិ BPA ឯ្រសារពនាះអាចកតរូវ
បានបញូ្នពោយហាងពនាះពៅកាន់ក្រសួង
យានយន្ត (DMV)។

េនលែរឹះ  ្រង្្ក រ សចារកមម យាន យន្ត
ពៅសហរដ្ឋអាពររ្ិររថយន្តរួយពក្រឿងបានបាត់
ពៅពរៀងរាល់ 21នាទី។ការបាត់រថយន្តបណ្ាល
ឲ្យ្ តបង់ទឹ្រកបា្់រសករាប់ជនរងពកោះពហើយ
វាបពងកើនតនរ្លធានារា៉ាប់រង។ជារួយោនា ពនះពចារ
ខដលបានលួចយ្ររថយន្តខតងខតពកបើកបាស់
រថយន្តពនាះពៅកបកពឹត្តឧក្ិរដ្ឋ្ររមាដនទពទៀត។
ការបាត់រថយន្តព្រើតព�ើងញឹ្រញប់ពៅ្រខន្លង
ខដលរានរថយន្តពកចើនចតពៅក្រប់ពពល្រនាងុ
រយៈពពលយូរៗ ដូចជាពៅផសារទំពនើប
រហាវទិយាល័យកពឹត្តកិារណ៍្ីរឡាពរាងភាពយន្ត
និងទីតំាងផទាះខល្វងធំៗ។
ពនះ្ឺរជា្រន្លះឹរួយចំនួនខដលពលា្រអនា្រអាចពកបើ
ពដើរ្បីព្រចផុតទីការកា្ល យែ្លនួជាជនរងពកោះនន
ពចារ្ររមាយានជំនិះ។ពបើពលា្រអនា្រពធ្វើតារពសច្រ្ី
ខណនំា្ ងពកការពលា្រអនា្រអាចពធ្វើឲ្យឱកាស
ននការកា្ល យជាជនរងពកោះននអំពពើពចារ្ររមា
យានជំនិះកាន់ខតរានតិច។

• �ថិនកតរូវ ទុក៖
– យានជំនិះរបស់អនា្រទំាងរា៉ាសីុនពៅ

ដំពណើ រនិងោមា នការកបរុងកបយ័តនាសូរ្បីខត
រត់ចូលហាងទំនិញរួយខភ្លត្៏រពោយ។

– ្ូរនពសារពៅនឹង្រខន្លងបពញឆេះរា៉ាសីុន។
– ្ូរនពសារពៅ្រនាងុហាក រា៉ាសឬកបអប់លា្់រ

្ូរនពសា។
– វត្ុរានតនរ្លដូចជាកាបូបលុយ្ំុរព្ូយទ័រ

យួរនដជាពដើរពៅទីភ្លឺពបើពទាះបីជា
យានជំនិះពលា្រអនា្រចា្់រពសារពហើយ្៏រ
ពោយ។ទុ្រវាឲ្យឆ្ងា យពីខភនា្រអនា្រដនទ។

– ឯ្រសារសរាគា ល់ែ្លនួ (ID) ដូចជាប័ណ្ណ
្ររមាសិទិ្ធឬកាតធនាោរពៅ្រនាងុរថយន្ត។

• ជានថិចច កាល៖
– បិទ្រញចា ្់រនិងចា្់រពសារយានជំនិះរបស់

អនា្រពទាះបីជាវាចតពៅរុែផទាះ្៏រពោយ។
– ចតពៅ្រខន្លងរានចរាចរណ៍ររាញឹ្រ

តំបន់រានពន្លឺល្អពពលណាខដលអាច។
– រាយការណ៍ជាបនាទា ន់អំពី្ររណីបាត់

យានជំនិះពៅប៉ាលិូស។
• ទសចក្ដីខណន្៖ំ

– ដំព�ើងឧប្ររណ៍ពរកានិចខដលចា្់រពសារ
ចងកតួឬនហា្វ ងំ។

– ្ិរត្ូររអំពីការទិញកបព័ន្ធសុវត្ភិាព/កបព័ន្ធ
តារោនពចារ្ររមាយានយន្តជាពិពសស
ពបើពលា្រអនា្ររានរ៉ាខូដលរថយន្តខដលកតរូវ
ពចារលួចញឹ្រញប់។

– ពៅពពលពលា្រអនា្រកតរូវទុ្រពសារថយន្ត
នឹងជំនួយការ,អនា្រ្រត់កតាអវត្តរានឬ
ជាងជួសជុលសូរទុ្រខត្ូរនពសារបពញឆេះ
រា៉ាសីុនបានពហើយ។

– ចរ្លងផ្្ល ្រពលែនិងព័ត៌រានយានយន្ត
របស់អនា្រពៅពលើកាតពហើយរ្រសាព័ត៌រាន
ពនាះទុ្រនឹងែ្លនួអនា្ររិនខរនទុ្រ្រនាងុ
រថយន្តព�ើយ។ប៉ាលិូសនឹងកតរូវការ
ព័ត៌រានពនះពបើយានយន្តពលា្រអនា្រកតរូវ
ព្រលួច។
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បណ័្ណ្សែព្ ្ សាយ ពត័ម៌្ន អំពី បណ័្ណ ទបើក បរ  
នថិង ឯកស្រ ទបាះពុ�្ព  ទ្សែងៗ ទទៀត

មាន សៅ សលើ អុីនស ើ្ណិត
• FFDL 3  �ំដណើ រការដោងពថិនថិត្យដលើកទដីពដីរដលើប័ណ្ណដបើកបរ (Driver License Secondary Review Referral 

Process)

• FFDL 5  លក្ខខណ្ឌ ត្មរូវស្ម្ប់ប័ណ្ណដបើកបររ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (Requirements for a California Driver License)

• FFDL 5A  ឯកស្រត្មរូវស្ម្ប់ដស្ើសវំប័ណ្ណដបើកបរ (Documents Required to Apply for a Driver License)

• FFDL 6  លក្ខខណ្ឌ ត្មរូវស្ម្ប់អត្តសញ្ញា ប័ណ្ណរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (Requirements for a California 
Identification Card)

• FFDL 7  រដបៀបដរៀបចំនថិងដស្ើសវំប័ណ្ណដបើកបររ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (How to Prepare and Apply for a California 
Driver License)

• FFDL 8  ដលខដបឡាសន្តថិសវខសង្គម (Social Security Number) 

• FFDL 8A លក្ខខណ្ឌ ត្មរូវបដន្មដលើដលខសន្តថិសវខសង្គម (Social Security Number Supplemental 
Requirements)

• FFDL 10  អ្កដបើកបរដ�លអសវវត្ថិភាពខ្ពស់(Potentially Unsafe Driver) 

• FFDL 14  ស្តង់ោរគំដហើញ(Vision Standards) 

• FFDL 15  ការរកសាទវកព័ត៌ម្នកំណត់្តាការដបើកបរ (Retention of Driver Record Information) 

• FFDL 16  ការប៉ាោះទង្គថិចោនជនំថិោះ (Vehicle Collisions)! 

• FFDL 19  ការផ្ល់ប័ណ្ណដបើកបរបដណ្ាោះអាសន្ (Provisional Licensing) 

• FFDL 22  ការ្បឡងដបើកបររបស់្កសួងោនយន្ត (DMV’s Driving Test) 

• FFDL 24  ដចារកម្អត្តសញ្ញា ណ (Identity Theft) 

• FFDL 25  ការដោកបនលាំអត្តសញ្ញា ណ (Identity Fraud) 

• FFDL 26  �ំដណើ រការសវនាការរ�្ឋោលស្ដីពដីសវវត្ថិភាពអ្កដបើកបរ (Driver Safety Administrative Hearings 
Process) 

• FFDL 27  �ំដណើ រការពថិនថិត្យដឡើងវ ថិញរបស់្កសួងោនយន្ត (DMV’s Reexamination Process) 

• FFDL 28  ការរខំ្ន�ល់អ្កដបើកបរ (Driver Distractions) 

• FFDL 29  លក្ខខណ្ឌ ត្មរូវដលើសម្្ភ រៈដ្រោះថ្្ក់សហព័ន្ធ (Federal Hazardous Materials Requirements)

• FFDL 31  ឧបករណ៍ចាក់ដស្រកដនលាងបដ ឆ្ ោះម្៉ាសវដីន (Ignition Interlock Devices) 

• FFDL 32  លក្ខខណ្ឌ កំណតស់្ម្ប់វត្តម្នផលាូវចបាប់ (Limited Term for Legal Presence) 

• FFDL 33  ការដ្ជើសដរ ើសស្លាបដ្ងៀនដបើកបរស្ម្ប់ការអប់រំអ្កដបើកបរនថិងការបណ្វ ោះបណ្ាលអ្កដបើកបរ 
(Selecting a Driving School for Driver Education and Driver Training)

• FFDL 34  សនលាឹកព័ត៌ម្នស្ដីពដីការបរ ថិចាច គសរ ដីរាង្គនថិងជាលថិកា (Fast Facts on Organ & Tissue Donation) 

• FFDL 35  ការដបើកបរដ្កាមឥទ្ធថិពល-ការព្ួយរឬលវបដចាលប័ណ្ណដបើកបរភាលា មៗ  (Driving Under the 
Influence - Immediate Driver License Suspension or Revocation)៖ 
អ្កដបើកបរអាយវ21ឆ្្ំនថិងដលើសពដីដនោះ 

• FFDL 36  ការដបើកបរដ្កាមឥទ្ធថិពល - ការព្យួរប័ណ្ណដបើកបរភាលា មៗ (Driving Under the Influence - 
Immediate Driver License Suspension): អ្កដបើកបរអាយវដ្កាម 21ឆ្្ំ

• FFDL 37  ការដចករដំលកផលាូវថ្ល់ (Sharing the Road)

• FFDL 40  ជំងលឺទឹកដនាមដផអែមនថិងការដបើកបរ (Diabetes and Driving) 

• FFDL 41  ការជយួអ្កដបើកបររកសាឯករាជ្យភាពក្វងការដបើកបររបស់ពួកដគ (Helping Drivers Maintain Their 
Driving Independence) 

• FFDL 42  លក្ខខណ្ឌ ត្មរូវបណ្វ ោះបណ្ាលពដីការពនលាត់អគ្គថិភ័យ (Firefighter Endorsement Training 
Requirements) 

• FFDL 43  ដតើអ្កជាអតដីតយវទ្ធជនឬ (Are You a Veteran)? 

• FFDL 44  កម្វ ថ្ិ ដីស្កល្ងឧបករណ៍ចាក់ដស្រកដនលាងបដ ឆ្ ោះម្៉ាសវដីន (Ignition Interlock Device (IID) Pilot 
Program) 

• FFDMV 17 រដបៀបដ�លព័ត៌ម្ន  DMV របស់អ្ក្តរូវោនដចករដំលកឬដ្បើ្ោស់ (How Your DMV 
Information Is Shared or Used)

• ដសចក្ដីដណនាំមនវស្សចាស់ស្ម្ប់ការដបើកបរដោយសវវត្ថិភាព (Senior Guide for Safe Driving) (DL 625)

• មគ្គដទ្ទសក៍បណ្វ ោះបណ្ាលឪពវកម្្យ-យវវជនរ�្ឋកាលដីហ្ញ៉ា (California Parent-Teen Training Guide) (DL 603)

• ការដ្តៀមដរៀបចំស្ម្ប់ការវាយតផមលាការដបើកបរបំដពញបដន្មរបស់ដលាកអ្ក (Preparing for Your Supplemental 
Driving Performance Evaluation) (DL 956)

• លក្ខខណ្ឌ ្បឡងដបើកបរ (Driving Test Criteria) (DL 955)



ចបាបស់្ដីពដីគម្លា តបដី 
ហ្វដីតដ�ើម្ដីសវវត្ថិភាព
អ្នកទបើកបរ ខដលចង់ខជង  

អ្នកជថិះកង ់

កតរូវខតខជងពៅចរាងា យរិនតិចជាង បហី្ុតី 

លុះកតាខតរិនអាចពធ្វើដូពចនាះបានពោយ

សារស្ានភាពចរាចរណ៍ឬផ្លូវថនាល់។

ពៅ្រនាុង្ររណីទំាងពនះអនា្រពបើ្របរកតរូវ

បន្យ ពល្បឿនឲ្យបានសរររ្យនិង

កប្របពោយសុវត្ិភាពពហើយពបើ្របរខជង

ខត្រនាុង្ររណីខដលវារិនបងកពកោះថានា ្់រ។

គួរយលដ់រឹង ៖ ចបាបទ់នះ 
ចូលជាធរម្នទៅខ្កញ្ញា   
ឆ្្ន 2ំ014។ www.dmv.ca.gov

សូរខស្វងយល់អំពីសុវត្ិភាពពទា
ចក្រយាននិងចំណុចពផសេងៗពទៀត
ខដល្ួររចាប់អាររមាណ៍។



សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ៖
www.dmv.ca.gov 

អក្ខរសញ្ញា សកម្បទ់ករះថា្ន ក់ ៖
អនា្រពបើ្របរពធ្វសសាមា រតី
និងពថមាើរពជើងពធ្វសសាមា រតី



សករាប់ព័ត៌រានបខន្រ៖

អក្ខរសញ្ញា សកម្បទ់ករះថា្ន ក់ ៖
អនា្រពបើ្របរពធ្វសសាមា រតី
និងពថមាើរពជើងពធ្វសសាមា រតី

®

www.dmv.ca.gov 

1-800-777-0133

ចំណុចកំបាងំឬទ ី
ខដលអ្នកទបើកបរ�ថិន 
អាចទ�ើល�ថិនទ�ើញ។

រិនខរនរានខតរថយន្
ដឹ្រទំនិញពនាះពទខដលរាន

ក្រប់យានយន្ទំាងអស់សុទ្ធខតរាន
ចំណុច្ំរបំាង។ ពតើចំណុច្ំរបំាងរបស់
យានយន្អនា្រស្ិតពៅ្រខន្លងណា?



ក្រប់ទី្រខន្លងក្រប់ពពលពវលា
ក្រប់ឧប្ររណ៍

ទសវាក�្មរបស់ DMV ម្នលក្ខណៈងាយសសរួល ចលត័ 
តា�បណ្្ដ ញអុីនធឺណថិ ត នថិងជួយសនសំែសំចចកបាក់កាស។

ពលែទូរសពទា 1-800-777-0133 ឬ្ររមាវធីិសករាប់
ឧបរ្រណ៍ចល័តពលើព្រហទំព័រ

www.dmv.ca.gov 

®
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េំរូប្រឡងចំសណះែរឹង #1

1. ពពលពលា្រអនា្រពបើ្របរកាត់តំបន់ការោ្ឋ នពលា្រអនា្រ្ួររខត៖
a. បនយ្ពល្បឿនពរើល្ររមា្ររ។
b. បកងរួរ្ររា្ល ត្ ងរុែពលា្រអនា្រ។
c. ពបើ្របរកាត់តំបន់ការោ្ឋ នពោយកបរុងកបយ័តនានិងរិន “  ពបើ្របរ្រយ្រន់ពទសភាព”។

2. ពដើរ្បីបត់ស្ាំពៅកាច់កជរុងពលា្រអនា្រ៖
a. រិនអាចពបើ្រចូល្រន្លងពទាចក្រយានបានពទ។
b. ្ួររខតពបើ្រយឺតៗចូល្រនាងុ្រន្លងពទាចក្រយានពបើពលា្រអនា្រឈប់រុននឹងកាច់បត់។
c. កតរូវខតពបើ្រយឺតៗចូល្រនាងុ្រន្លងពទាចក្រយានរុននឹងកាច់បត់។

3. ពបើពភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍រិនដំពណើ រការពលា្រអនា្រកតរូវ៖
a. ឈប់បនាទា ប់រ្របនដំ្ពណើ រការពពលរានសុវត្ភិាព។
b. ឈប់រុននឹងពបើ្រចូលផ្លវូកបសព្វពហើយទុ្រឱកាសឲ្យចរាចរណ៍ដនទពទៀតពធ្វើដំពណើ រពៅរុន។
c. បនយ្ពល្បឿនឬឈប់ពៅពពលណាចំាបាច់។

4. ពថមាើរពជើងរានា ្់រ្ំរពុងឆ្លងកាត់្រន្លងផ្លវូរបស់ពលា្រអនា្រប៉ាខុន្តពំុរាន្ំរនូសសករាប់ពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ពទ។ពលា្រអនា្រ្ួររខត៖
a. កបា្រដថាពថមាើរពជើងពនាះពរើលព�ើញពលា្រអនា្រប៉ាខុន្តពៅខតបន្តពបើ្របរពៅពទៀត។
b. ពបើ្របរពោយកបរុងកបយ័តនាពៅបរពិវណពថមាើរពជើងពនាះ។
c. ឈប់ពហើយអនុញ្ញា តឲ្យពថមាើរពជើងឆ្លងកាត់ផ្លវូ។

5. ជានិចចាកាលពកបើកបាស់ខែសេក្រវាត់ជាប់នឹងពរៅអី៖
a. ពលើ្រខលងខតយានជំនិះរបស់អនា្រកតរូវបានផលិតរុនឆ្នា ំ1978។
b. ពលើ្រខលងខតពលា្រអនា្រស្តិ្រនាងុរថយន្តខវងខបបកបណិត។
c. ពៅពពលយានយន្តពនាះបំោ្់ររ្រជារួយខែសេក្រវាត់ជាប់នឹងពរៅអី។

6. ្ររា្ល តបខនរ្ពៅ្ ងរុែននរថយន្តធុនធំចំាបាច់សករាប់៖
a. អនា្រពបើ្របរដនទពទៀតពៅពពលពបើ្រយឺតចូលចរាចរណ៍ផ្លវូនហ្វពីវ។
b. អនា្រពបើ្របររថយន្តធុនធំបញ្ឈប់យានយន្ត។
c. អនា្រពបើ្របរដនទពទៀតពពលពួ្រព្រចង់បន្យពល្បឿន។

7. ផ្លវូរានសភាពរអិលពកកាយពភ្លៀងធា្ល ្់រដំបូង។ពៅពពលផ្លវូរានសភាពរអិលពលា្រអនា្រ្ួររខត៖
a. ពជៀសវាងការកាច់បត់ពលឿននិងឈប់បនាទា ន់។
b. សា្រល្បងក្រឡា្រង់យានយន្តពលា្រអនា្រែណៈពបើ្របរព�ើងភនា។ំ
c. បកងរួរ្ររា្ល តខដលពលា្រអនា្រពរើលពៅរុនយានយន្តពលា្រអនា្រ។

8. ការប៉ាះទងគាចិោនា អាចព្រើតព�ើងកាន់ខតញឹ្រញប់ពៅពពល៖
a. យានជំនិះទំាងអស់្ំរពុងពធ្វើដំពណើ រ្រនាងុពល្បឿនដូចោនា ។
b. ្រន្លងផ្លវូរួយននចរាចរណ៍្ំរពុងពបើ្របរពលឿនជាង្រន្លងផ្លវូដនទៗពទៀត។
c. យានយន្តរួយ្ំរពុងពបើ្របរពលឿនជាងឬយឺតជាងលំហូរចរាចរណ៍។

ចទ�្ើយ៖1c, 2c, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c

ក្រប់ទី្រខន្លងក្រប់ពពលពវលា
ក្រប់ឧប្ររណ៍

ទសវាក�្មរបស់  ម្នលក្ខណៈងាយសសរួល ចលត័ 
តា�បណ្្ដ ញអុីនធឺណថិ ត នថិងជួយសនសំែសំចចកបាក់កាស។

ពលែទូរសពទា ឬ្ររមាវធីិសករាប់
ឧបរ្រណ៍ចល័តពលើព្រហទំព័រ



សម្គា ល់
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េំរូប្រឡងចំសណះែរឹង #2

1. ពពលពលា្រអនា្រពបើ្របរចូលចរាចរណ៍បនាទា ប់ពីឈប់(ឃា្ល តពីខ្ររផ្លវូ)ពលា្រអនា្រ៖
a. ្ួររពបើ្របរយឺតជាងពល្បឿនចរាចរណ៍ដនទពទៀតចរាងា យ200ហ្វតី។
b. កតរូវការចពនា្ល ះធំលមារពដើរ្បីតារទាន់ពល្បឿនចរាចរណ៍។
c. ្ួររខតរង់ចំាយានយន្តពីរដំបូងពបើ្រហួសពៅរុនបនាទា ប់រ្រពបើ្របរចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូ។

2. ពៅពពលពបើ្រខជងយានជំនិះដនទពទៀតវារានសុវត្ភិាពសករាប់កត�ប់ចូល្រនាងុ្រន្លងផ្លវូពលា្រអនា្រវញិពបើពលា្រ
អនា្រ៖
a. រិនអាចពរើលព�ើញយានជំនិះពនាះពោយផ្ទា ល់ពៅខផនា្រ្ ងស្ាំពលា្រអនា្រ។
b. ពរើលព�ើញពភ្លើងហា្វ របស់យានជំនិះពនាះតារ្រញចា ្់រពរើលពកកាយរបស់ពលា្រអនា្រ។
c. បានពបើ្របរពៅផុតកាង្ ងរុែរបស់យានយន្តពផសេងពទៀតពនាះ។

3. ទរា្ល ្់រពភ្លើងហា្វ សករាប់យានជំនិះពបើ្ររ្រពី្ ងរុែឬពៅពពលពលា្រអនា្រស្តិ្រនាងុចរាងា យ300ហ្វតីពីយានយន្ត
រួយ៖
a. ពលា្រអនា្រពបើ្របរតារពីពកកាយ។
b. ពបើ្របរតារពលា្រអនា្រពីពកកាយ។
c. ពលា្រអនា្រពបើ្របរហួសពៅរុែពហើយ។

4. ពបើពលា្រអនា្រពរើលព�ើញសញ្ញា ការោ្ឋ នពណ៌ពលឿងនិងបពង្គា លរាងសាជីពៅពលើផ្លវូនហ្វពីវពលា្រអនា្រកតរូវខត
a. បនយ្ពល្បឿនពោយសារ្រន្លងផ្លវូផុតពៅ្ ងរុែ។
b. ពកតៀរែ្លនួសករាប់្ររមា្ររនិងសរា្ភ រៈពៅ្ ងរុែ។
c. ប្ូរ្រន្លងផ្លវូពហើយរ្រសាពល្បឿនពថររបស់ពលា្រអនា្រ។

5. ការបត់កត�ប់ពកកាយពៅទីកបជំុជនឬសង្ក ត់រានរនុសសេរស់ពៅ្ឺរសសបចបាប់៖
a. ពៅពលើផ្លវូឯ្រទិសរានសញ្ញា កពរួញពណ៌នបតង។
b. ពៅពពលោមា នយានជំនិះពធ្វើដំពណើ ររ្រខ្រ្បរ។
c. ឆ្លងកាត់្ំរនូសបនាទា ត់បងហាតូពណ៌ពលឿងពីរជាន់។

6. ពលា្រអនា្រយល់កពរទទួលយ្រការពធ្វើពតស្ី្ររីរ្រជាតិអាល់្ុរល្រនាងុ្ រ,ដពងហាើរ,ឬទឹ្រពនារ៖
a. ខតពៅពពលណាខដលពលា្រអនា្របានទទួលទានពក្រឿងសសវងឹ។
b. ពៅពពលណាខដលពលា្រអនា្រពបើ្របរពៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា។
c. ខតពៅពពលណាខដលពលា្រអនា្ររានពកោះថានា ្់រចរាចរណ៍។

7. ពៅពពលកពរួញពណ៌នបតងពលា្រអនា្រកតរូវ៖
a. ផល់្អាទិភាពដល់យានជំនិះពទាចក្រយានឬពថមាើរពជើងពៅផ្លវូកបសព្វ។
b. ផល់្អាទិភាពដល់ពថមាើរពជើងខតពៅផ្លវូកបសព្វ។
c. រង់ចំាបួនវនិាទីរុននឹងបន្តដំពណើ រ។

8. ពៅពពលពបើ្របរពពលយប់ពៅពលើផ្លវូរិនសូវរានពន្លឺពលា្រអនា្រ្ួររខត៖
a. ពបើ្របរយឺតៗពហតុពនះពលា្រអនា្រអាចឈប់បាន្រនាងុតំបន់បំភ្លឺពោយពភ្លើងហា្វ របស់យានយន្តពលា្រអនា្រ។
b. ពបើ្រពន្លឺពភ្លើងហា្វ ពដើរ្បីពរើលព�ើញកាន់ខតចបាស់នូវយានជំនិះពៅ្ ងរុែពលា្រអនា្រ។
c. បំោ្់របនទាះឧប្ររណ៍ចំណំាងផ្្ល តពន្លឺពដើរ្បីឱ្យអនា្រពបើ្របរដនទពទៀតពរើលព�ើញកាន់ខតចបាស់។

សូរចូលពៅអីុនពធើណិត WWW.DMV.CA.GOV សករាប់្ំររកូប�ងដនទ ពៗទៀត។
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