ናይ ብሽግለታ መገዲ(ግዴታ ክትጓዓዘሉ ዘለካ)

ናይ ኣጋር ዞባ

ኣብዚ መገዲ ብሽግለታ ተሓቢሩ ይርከብ።ዘወርቲ
ብሽግለታ ናይ ግድን ክጎዓዙሉ ኣለዎም።መገዲ ብሽግለታ
ዘለዎ ገዲፍካ ኣብ ጽርግያ ምስ መካይን ምጉዓዝ ፍጹም
ኩልኩል አዩ።

ዝተፈላለየ ናይ ብሽግለታን ናይ ኣጋርን መገዲ
መገዲ ብሽግለታን ኣጋርን ጥቓ ጥቓ ይርከባ። አቲ ሓባሪ ኣብ
ሞንጎ መገዲ ብሽግለታን መገዲ አግሪን አርከብ።ዘወርቲ
ብሽግለታ ናይ ግድን ኣብቲ መገዲ ብሽግለታ ክጎዓዙ
ኣለዎም። ኣብቲ ናይ ኣጋር መገዲ ክትአለዩ የብልኩምን፣ዋላ
ንቕድሚት ክትሓልፍ አንተደሊኻ።

ሓባራዊ ናይ ኣጋርን ብሽግለታን መገዲ
ዘወርቲ ብሽግለታ ናይ ግድን ኣብቲ መገዲ ብሽግለታ ክጎዓዙ
ኣለዎም።አቲ መገዲ ንሶምን አቶም ኣጋርን ክማቐልዎ
ኣለዎም።
ስለዝኾነ፣ነቶም ናይ አግሪ ተጓዓዝቲ ተጠንቀቑሎም
(ሕለዩሎም) ክትሓልፍ አንተ ደሊኻ ቃጭል ተጠቐም።

አንተድኣ ክጥወ ደልየ፣
ኣብዚውን ዘወርቲ ብሽግለታ ክጎዓዙ(ክዝወሩ)
ኣይግባአን። ካብ ብሽግለታኦም ወሪዶም ደፊኦማ ክጎዓዙ
ኣለዎም።

ፍሉይነት፣ነጻ ካብ ዘወርቲ ብሽግለታ
አዚ ሓባሪ ኣብ ዘለዎ፣ኣብ ናይ ኣጋር መገዲን ናይ ኣጋር
ዞባን ክትጎዓዝ ይግባአ አዩ።ግን ኣጋር ቀዳምነት
ኣለዎም።ዘገም ኢልካ ዘውር!
ናብ ኣየናይ ኣንፈት(ገጽ) ክዝውር (ክጎዓዝ) ይግባኣኒ?
ዘወርቲ ብሽግለታ ኣብ ኩሉ መገድታትን ጽርግያታትን የማናይ ሸነኽ( ክጥቀሙ
ኣለዎም) ሒዞም ክጎዓዙ ኣለዎም።ኣብ ናይ ብሽግለታ መገዲ ኣንጻር ተጓዓዝቲ
መኪና ክትዝውር ፍቑድ ኣይኮነን!
ፍሉይነት፣ አዚ ሓባሪ ከም ዘመልክቶ ናብ ክልቲኡ
ኣንፈታት(ሸነኻት) ምዝዋር ነጻ አዩ።

ቅድሚ ምጥዋይ ንከባብየይ ክጥምት(ንድሕሪት ምጥማት) ኣለኒ፣ ካብ ሰብ
መካይንን ኣጋርንውን ክጥንቀቕ ኣለኒ።
ንጸጋም ክጥወ አንተኾይነ ካብ ብቕድመይ ዝመጹ ሰብ ተሽከርከርቲ ክጥንቀቕ
ኣለኒ።

ቀዲምካ ምሕላፍ(ምኩላም)
ንካላኦት ሰብ ብሽግለታ ቀዲመ ክሓልፎም(ከኳልሞም) ኮለኹ አኹል ዝኾነ
ናይ ርሕቀት ፍልልይ ክህልወኒ ኣለዎ(ጽግዕ ኢለ ሓሊፈ ኣብ ቅድሚኦም
ክመጽእ የብለይን)።
ቅድሚ ቀዲምካ ምሕላፍ(ምኩላም) ወትሩ ምቅጫል ምአንቲ ቅድሜኻ ዘለዉ
ዘወርቲ ክሕበሩ።

አገዳ(ምኽልካል) ንብሽግለታ ወይ ንኻላኦት ተሽከርከርቲ
ኣብዚ ዋላ ሓደ ዘዋሪ ብሽግለታ ክዝውር ኣይፍቀደሉን አዩ !
ብሽግለታኻ ደፊአካ ምኻድ ፍቑድ አዩ።

ናብ ሓደ ኣንፈት(ገጽ) ጠራይ ዘኽይድ ጽርግያ( one-way)
ኣብዚ፣ ናብዚ አዚ መሓበሪ ኣረኢይዎ ዘሎ
ኣንፈት(ገጽ፣ሸነኽ) ጠራይ ክዝወር ኣለዎ።

ናይ ኣጋር መገዲ
ዘወርቲ ብሽግለታ፣ ኣብ ናይ ኣጋር መገዲ፣ ኣብ ብሽግለታ
ተወጢሖም ክጎዓዙ ኣይግቦኦምን አዩ። ብሽግለታኦም
ደፊኦም ክኸዱ ግን ፍቑድ አዩ።
ኣብ ናይ ኣጋር መገዲ ብብሽግለታ ምጉዓዝ ኩልኩል አዩ ዋላ
አዚ መሓበሪ አንተዘይሃልዩ።
አንተድኣ መገዲ ብሽግለታ ዘየሎ ኮይኑ፣ ዘወርቲ ብሽግለታ ኣብ ጽርግያ ክጎዓዙ
ኣለዎም።
ፍሉይነት፣ ቆልዑ ክሳብ ደቂ 8 ዓመት ኣብቲ ናይ ኣጋር መገዲ ክጎዓዙ ኣለዎም።
ክሳብ ደቂ 10 ዓመት ኣብ ናይ ኣጋር መገዲ ክጓዓዙ ይግባኦም አዩ።

ኣብ አዋኑ(ቅድሚ ምጥዋየይ) ናይ ኢድ ምልክት ክገብር ኣለኒ(ንኢደይ ንየማን
ወይ ንጸጋም ክዝርግሖ ኣለኒ)።

ኣብዚዋላ ሓንቲ ተሽከርካሪት ክትዝወር ብፍጹም ኣይግባአን አዩ።
ብሽግለታኻ ደፊአካ ምኻድ ፍቑድ አዩ።

ፍሉይነት፣ ብተወሳኺ መሓበሪታት ክልቲኦም ኣንፈታት
ተመልኪቶም ኣለዉ።

አናዘወርካ ምአታው ኩንኩል አዩ
ኣብ ጽርግያታት አዚ መሓበሪ ኣብ ዘለዎ አንዳዘወርካ ምእታው
ኣይግባአን አዩ።ብሽግለታ ደፊአካያ ምሕላፍ ይፍቀድ አዩ።
ፍሉይነት፣
አንተድኣ ብተወሳኺ አዚ መሓበሪ ናይ ብሽግለታ ኣሎ
ኮይኑ፣ዘዊርካ ክአቶ ይከኣል'ዩ።ግን ካብ ብኣንጻርካ ዝመጻ
መካይን ምጥንቃቕ።

ተጠንቀቕ፣ ንየማን ዝጥወያ ተሽከርከርቲ
መካይን፣
ኣብ

ናይ ጽዕነት መካይንን፣ ንየማን
ዝጥወያሉ ግዜ ንትኽ ኢሎም
ዝዝወሩ(ዝሓልፉ) ሰብ ብሽግለታ
ኣየስተብህላሎምን አየን።

ስለዝኾነ
ኣገዳሲ፣ ዋላ ኣነ ኣቐዲመ
ክሓልፍ ዝግባኣኒ ይኹን ወትሩ ጥንቃቐ ይሓትት፣አንተቶም ዝጥወዩ ዘወርቲ
መካይን ይሩኢኒ አንተሃለዉ ንኽፈልጥ ንጥንቃቐ ዝኣክል ክጽበ ኣለኒ!

ቀጻሊ ኣገደስቲ ሓፈሻዊ ናይ ተሽከርከርቲ ምልክታታት
ሰማፍሮታትኣብ ኩሉ ቀራናታት(መስቀላዊ መገዲታት) መን ቀዳምነት ናይ
ምዝዋር ይዋሃቦ፣ ሰማፍሮታት ይቆጻጸሮኦ።

ውሑስ ጉዕዞ ብብሽግለታ

ደው በል - ንኣቐዲመን ክሓልፋ ዝግብኤን ውሕስነት ሃብ(የሕልፈን)
ኣብዚ ደው ኢልካ ነተን ናይ ምሕላፍ ቀዳምነት ዘለወን ናይ
ምሕላፈን ውሕስነት ክረጋገጽ ኣለዎ።

ትርጉም ናይ ሕብሪታት፣
ቀይሕ አንተኾይኑ ጠጠው ኢን
ክጽበ ኣለኒ!

ቀጠልያ አንተኾይኑ ዘዊረ ክሓልፍ ይግባኒ።
ብጫ የሪኢ(የመልክት)፣ አታ ሰማፍሮ ሕጂ ካብ ቀይሕ ናብ ቀጠልያ ወይ ካብ
ቀጠልያ ናብ ቀይሕ አናቐየረት።
ኣብ ናይ ኣጋር መገዲ መብዛሕታኡ አዋን ንኣጋር ዝኸውን
ሰማፍሮ ኣሎ፣
ኣብ ናይ ብሽግለታ መገድታት መብዛሕታኡ አዋን ናይ ሓባር
ሰማፍሮታት ንዘወርቲ ብሽግለታን ንኣጋርን ኣሎ፣

ርጉእ ከባቢታት ካብ ተሽከርከርቲ(መጻወቲ ጎደና)
ኣብዚ ኩለን ተሽከርከርቲ ቀስ ፣
ዘገም(Schritttempo=ብስጉምታዊ ፍጥነት) ኢለን
ክኸዳ ይግባአ።ዘወርቲ ብሽግለታውን አንተኾኑ ኣብዚ
ቀስ ኢሎም ክዝውሩን ንካላኦት ሰባት
ከስተውዕሉሎምን ኣለዎም።

ኣብ ናይ ብሽግለታ መገዲ አዚ ጉቡኣት ክማላአ ይግባአ፣ አንተድኣ ሰማፍሮ
ናይዘወርቲ ብሽግለታ ዘየሎ ኮይኑ አቲ ናይ ኣጋር ሰማፍሮ ክንጥቀም ይግባአ።

ሓፈሻዊ
ኣብዚ ናይ ዜብራ(ኣድጊ በረኻ)
ምልክት ይርኤ'ሎ

 ኣብ ጀርመን ኣብ የማናይ ሸነኽ ሒዝካ ምዝዋር ይዝውተር። አዚ ኸኣ
ንዘወርቲ ብሽግለታ ወትሩ ይምልከቶም!
(Rechtsfahrgebot=ንየማን ምዝዋር ትአዛዝ)

ኩለን መካይን ይኹና ብሽግለታታት ክጽበያ ኣለወን።

 ቆቡዕ ናይ ብሽግለታ ንኽግበር ንምሕጸን(ንላቦ)፣ቆቡዕ ብሽግለታ (ኣብ
ግዜ ሓደጋ) ካብ ዝኾነ ናይ ርአሲ መጉዳአቲ ክከላኸል ይኽአል አዩ።

ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ፣ቅጥዕታት(ኣገባባት) ተሽከርከርቲ ኣብ ዝጥሓሰሉ

 ወትሩ ተጠንቂቕኩም ዘዉሩ፣ንኻላኦት ተጓዓዝቲ ኸኣ
ኣስተብህሉሎም(ሕለዩሎም)።

ከም ዘዋሪ ብሽግለታ ንቅጥዕታት ናይ ተሽከርከርቲ ምስ ዝጥሕስ፣ብዙሕ ናይ
ገንዘብ መቕጻዕቲ ከምዝመጾ ክፈልጥ ኣለዎ፣ዋላውን ሓደጋ አንተዘኣጋጠሞ!
ንቐዲሞም ዝሓልፉ ውሕስነትምሃብ
ኣብዚ ነተን ካልኦት ተሽከርከርቲ ቀዲመን ንኸሓልፋ ክውሓስ
ኣለዎ። አንተድኣ ኣብ ቀራና መገዲ(መስቀላዊ መገዲ) መን
ቀዲሙ ይሓልፍ ዝሕብር ምልክት ዘየሎ አንተ ኮይኑ፣"ናብ
የማንይ ሸነኽ ዘሎ ካብ ጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ቀዳምነት ኣለዎ"።
ካብ የማናይ ሸነኽ ዝመጻ መካይንን ብሽግለታታትን ናይ ምህላፍ ቀዳምነት
ኣለወን።

ብሽግለታ

ናይ ዜብራ(ኣድጊ በረኻ)ምልክት(ህንጻጽ)

ኣጋር ኣብ ምስጋር ናይ ጽርግያ ቀዳምነት ኣለዎም።ንሳቶም(ኣጋር)ንጽርግያ
ክሰግሩ ይግብኦም አዩ።
ወይ ከኣ ሰማፍሮታት ንዘወርቲ ብሽግለታ ጠራይ።

አተን ኣገደስቲ ኣገባባትን(ቅጥዕታትን) ንዘወርቲ

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
(ADFC) Kreisverband München e.V.
E-Mail: asyl@adfc-muenchen.de

 ኣብ መገዲ ክትኣቱ ወይ ክትወጽአ ኮለኻ ወትሩ ፍሬኖ ክትሕዝ ተዳሎ።
 ተጠንቀቕ፣ ሰብ ጽዕነት መካይን ፣ንዘወርቲ ብሽግለታ ኣየስተብህሉሎምን
አዮም(ዕሽሽ ይብሉዎም)። ስለዝኾነ ወትሩ ድሕሪ ናይ ጽዕነት መኪና
ኩን።
ኣበይ(ኣበየናይ ቦታ) አየ ብብሽግለታ ክጎዓዝ ዝግባኣኒ?
ኣብ ጽርግያ (ምስ መካይን)

In Kooperation mit dem ADFC Bergstraße e.V. und dem Kreis
Bergstraße, Ausländer- und Migrationsamt, Projekt WIRWegweisende Integrationsansätze Realisieren

አንተድኣ ሓባሪ መገዲ ብሽግለታ ዘየሎ ኮይኑ፣ ዘወርቲ ብሽግለታ ኣብ ጽርግያ
ክጎዓዙ ይግብ ኦም አዩ። ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ጽርግያ ክጎኦዓዙ
ኣለዎም(Rechtsfahrgebot = ንየማን ንምዝዋር ትአዛዝ).
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