
 سالمة ركوب الدراجات و القانون االسترالي الجنوبية
 تكون آمنة عند ركوب دراجتك

 

قبل استخدام الدراجة الخاصة بك، يرجى دائما التأكد من االطارات الخاصة بك لديها الكثير من الهواء، والفرامل الخاصة بك تعمل بشكل • 
 جيد.

 الطريق. يمكن لألطفال ركوب على الرصيف. وهو أكثر أمانا من• 

 ركوب بعناية وببطء. نتطلع دائما للسيارات وتوخي الحذر.• 

 بعض سائقي السيارات ال يرون راكبي الدراجات. برامج التشغيل مشغول جدا تبحث عن السيارات.• 

زدحمة. يمكنك عادة في أدياليد ، وراكبي الدراجات ترغب في ركوب على الطرق الصغيرة الهادئة مع المنازل ، وليس الطرق الكبيرة الم• 
 العثور على طريق هادئ الصغير الذي يذهب حيث تريد

 في بعض األحيان هناك مسارات خاصة فقط لراكبي الدراجات ومشوا.• 

بعض الطرق لديها خاص " الدراجة حارة " . هذا هو حارة المرور صغير ، فقط للدراجات . وعلى الجانب األيسر من الطريق . يبقي لكم • 
 . إذا كان الطريق له حارة الدراجة، و يجب أن تركب في حارة الدراجة . ممرات للدراجات حمايتك في مأمن 

 ركوب بالقرب من الجانب األيسر من الطريق. وليس في منتصف الطريق.• 

الصخور، وسوف دائما ارتداء خوذة. إذا كنت تقع قبالة الدراجة الخاصة بك، سوف رأسك تصل إلى الطريق. طرقنا هي الصلبة مثل • 
 تجرح رأسك. خوذة تبقي رأسك آمن. نفس الدراج السيارات.

 بحيث سائقي السيارات أن أراك. -ارتداء المالبس الملونة الزاهية • 

 في ليلة، وارتداء مالبس بيضاء أو صفراء. ال مالبس داكنة اللون. للسائقين، فمن الصعب أن نرى الدراج الذي يرتدي مالبس داكنة اللون.• 

 في الليل، ويجب استخدام اثنين من األضواء الساطعة القوية. واحدة الضوء األبيض في الجبهة. واحدة الضوء األحمر في الخلف.• 

 حافظ على إطارات سيارتك ضخ ما يصل إلى الضغط الصحيح. هذا يتوقف ثقوب. يمكنك ركوب أسهل وأسرع.• 

. يجب  p.s.i( 03خمسين )  -ضغط الهواء في اإلطارات  -. . الكبار الدراجات p.s.i( 03ثالثين )  -الضغط  tire-الدراجات لألطفال • 
 أن تكون اإلطارات من الصعب جدا ، ليس لينة .

 تعلم الستبدال أو إصالح مخروق. دراجات للمتطوعين الالجئين يمكن أن تظهر لك كيف.• 

 

 

1.  Cycling safety and South Australian law 
Be safe when you ride your bicycle 

 
 Before you use your bike, please always make sure your tyres have plenty of air, and your brakes work well.  
 Children can ride on the footpath. It is safer than the road.  
 Ride carefully and slowly. Always look for cars and be careful.  
 Some car drivers do not see cyclists. The drivers are too busy looking for cars.  
 In Adelaide, cyclists like to ride on the small quiet roads with houses, not the busy large roads. You can usually find a 

small quiet road that goes where you want.  
 Sometimes there are special paths just for cyclists and walkers.  
 Some roads have a special “bike lane”. This is a small traffic lane, just for bicycles. It is on the left side of the road. It keeps 

you safe.   If the road has a bike lane, you must ride in the bike lane.  Bike lanes keep you safe.  
 Ride near the left side of the road. Not in the middle of the road. 
 Always wear a helmet. If you fall off your bike, your head will hit the road. Our roads are hard like rock, and it will injure 

your head.  The helmet keeps your head safe. Same as motor cyclist.  
 Wear bright coloured clothes - so that car drivers can see you.  
 At night, wear white or yellow clothes. Not dark coloured clothes. For drivers, it is hard to see a cyclist who is wearing 

dark coloured clothes.  
 At night, you must use two strong bright lights. One white light at the front. One red light at the back.  
 Keep your tyres pumped up to the right pressure. This stops punctures.  You can ride easier and faster.   
 Children’s bikes -tire pressure - thirty (30) p.s.i. .  Adult bikes – tire pressure - fifty (50) p.s.i . The tires should be very hard, 

not soft.  
 Learn to replace or repair a flat tyre.  Bicycles For Refugees volunteers can show you how. 
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 قوانين جنوب أستراليا ل حركة المرور على الطرق ، بما في ذلك الدراجات
 قوانين ركوب الدراجات لدينا

 

 يجب أن راكبي الدراجات تتبع نفس القوانين مثل السيارات.• 

جب أن يتوقف .. عادة، وراكبي الدراجات والسيارات يجب أن تفعل الشيء نفسه. على سبيل المثال إشارة مرور حمراء ... السيارات ي• 
 يمكن راكبي الدراجات يذهب أيضا. -يمكن أن السيارات تسير  -يجب أن راكبي الدراجات ستتوقف ايضا. إشارة المرور الخضراء 

الطرق لدينا العديد من الطرق عالمات. يجب أن راكبي الدراجات فهم ما تعنيه عالمات الطريق. . هذا هو القانون األسترالي. إنها تحافظ • 
 لى سالمتكع

 التوقف عند اإلشارة الحمراء وعالمات التوقف. هذا هو القانون األسترالي. إنها تحافظ على سالمتك• 

 أو أكثر $ 033دائما ارتداء خوذة. هذا هو القانون األسترالي. سوف الشرطة غرامة لك • 

رون، آمنة ال يخاف. بعض الشبان ركوب سريع جدا ال بأس أن يركب على الرصيف. يرجى ركوب ببطء شديد، حتى أن الناس الذين يسي• 
 على الرصيف. هذا ليس جيدا.

 أعط الطريق إلى األشخاص الذين يسيرون على ممرات الدراجات وممرات المشاة. هذا هو القانون األسترالي. فإنه يحتفظ الجميع آمنة• 

قبل أن تتحول ، حتى السيارات يمكن أن يرى ما تريد القيام به . .  إشارات الذراع . عندما تريد تحويل اليمين أو اليسار ، تمديد ذراعك• 
 هذا هو القانون األسترالي. فإنه يحتفظ الجميع آمنة

 في معابر المشاة ، والنزول الدراجة الخاصة بك و المشي. هذا هو القانون األسترالي. فإنه يحتفظ الجميع آمنة• 

 . هذا هو القانون األسترالي. فإنه يحتفظ الجميع آمنةيجب أن تتوقف إذا كنت أصاب شخص أو سيارة• 

 

 

 

 

2.  South Australia’s laws for road traffic,  including bicycles 
Our cycling laws 

 Cyclists must follow the same laws as cars.  

 Usually, cyclists and cars must do the same thing. Eg traffic light is red … cars must stop ... cyclists must stop 

too. Traffic light is green – cars can go – cyclists can go too. 

 Our roads have many road-signs. Cyclists must understand what the road signs mean.  .  This is Australian 

Law.  It keeps  you safe  

 Stop at red lights and stop signs. This is Australian Law.  It keeps  you safe 

 Always wear a helmet.   This is Australian Law.  Police will  fine you  $100 or more 

 It is OK to ride on the footpath. Please ride very slowly, so that people who are walking, are safe not 

frightened. Some young men ride very fast on the footpath. This is not good.  

 Give way to people who are walking on bike paths and footpaths. This is Australian Law.  It  keeps everyone  

safe 

 Arm signals. When you want to turn left or right, extend your arm before you turn, so cars can see what you 

want to do.  This is Australian Law.   It  keeps everyone  safe 

 At pedestrian crossings, get off your bike and walk.  This  is Australian Law.  It keeps everyone safe 

 You must stop if you hit a person or a car.  This is Australian Law.  It  keeps everyone  safe 
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 كيف يعمل هذا القانون ، في أستراليا

 في أستراليا، هناك العديد من القوانين لحركة المرور. قد تكون مختلفة عن القوانين في بلدك. •

 تراليا، الجميع بحاجة لمعرفة ما يقوله القانون. بهذه الطريقة، والجميع على الطريق، ويفهم ما ينبغي القيام به.وفي أس• 

 هذا إبقاء الجميع آمنة. هناك عدد أقل من حوادث.• 

 ونحن ندعو هذه القوانين " قواعد الطريق " .• 
 القوانين. ضوء أحمر يعني "وقف"دراجات والسيارات والدراجات النارية والشاحنات واتباع نفس • 

 للجميع وليس السيارات فقط.

لهم، حتى  Lسنة. لديهم لدراسة تلك القوانين، للحصول على تصريح  01أو  01في أستراليا، والناس تعلم قوانين السير عندما تكون • 
 يتمكنوا من تعلم القيادة.

 انين.إذا كنت جديدا على أستراليا، كنت بحاجة لمعرفة هذه القو• 

 .ServiceSAيمكنك الحصول على الكتاب من الحكومة أو المحالت التجارية أو • 

ابدأ لمعرفة المزيد عن قوانيننا اآلن. هذا سيساعدك في وقت الحق، عندما كنت في حاجة للحصول على تصريح المتعلمين الخاص بك، • 
 للقيادة الدروس.

عض األحيان ترى راكبي الدراجات الذين يخالفون القانون. تلك راكبي الدراجات وعادة معظم راكبي الدراجات طاعة القانون. لكن في ب• 
 ما تكون من الشباب، ويعتقدون أنهم أذكياء جدا. ولكن ما يفعلونه ليس جيدا. يرى الجميع ذلك. كما يمكن للشرطة منعهم وعليهم أن يدفعوا

 غرامة.

 

 

3.  How the law works, in Australia 

 In Australia, there are many laws for traffic.  They may be different from laws in your country. 

 In Australia, everyone needs to know what the law says. That way, everyone on the road, understands what they should 

do.  

 This keep everyone safe. There are fewer crashes.  

 We call these laws the ‘ traffic laws’ or ‘road rules’. 

 Bicycles, cars, motor cycles, trucks, follow the same laws. A red light means “stop” for everyone not just cars. 

 In Australia, people learn the traffic laws when they are 16 or 17 years old.  They have to study those laws, to get their L 

permit, so they can learn to drive.   

 If you are new to Australia, you need to learn these laws.  

 You can get a book from government or shops or ServiceSA.  

  Start to learn about our laws now. This will help you later, when you need to get your Learners permit, for driving 

lessons.  

 Most cyclists obey the law. But sometimes you see cyclists who break  the law. Those cyclists are usually young men, 

and they think they are very clever.  But what they do is not good.  Everyone sees that. Also the police can stop them 

and they have to pay a fine. 

 

. 
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 كن حذرا! في أدياليد ، و الناس في محاولة ل سرقة دراجتك .

 ون آمنة جدا للناس.أدياليد هي مدينة جيدة و عادة ما تك• 

 هم. في أدياليد معظم الناس جيدة ولكن عدد قليل من الناس لصوص . فهي سريعة جدا . كنت ال تعرف من• 

 في أدياليد اللصوص سرقة العديد من الدراجات الهوائية• 

دراجات الهوائية الموجودة هناك . لصوص الذهاب إلى المدارس والمحالت التجارية و األسواق ، والمكتبة .. لصوص إلقاء نظرة على ال• 
 انهم يبحثون عن دراجة هوائية، و التي لم يكن لديك قفل دراجة . على الفور أنها أعتبر وركوب بعيدا .

لكل شخص في أدياليد ، ربما ثالث أو أربع مرات في السنة ، لص يأتي إلى منزلك . اللص ال يمكن أن ندخل المنزل. لكن اللص يمكن أن •
مور من أمام منزلك . أنها معرفة ما اذا كان شخص ما هو الوطن. إذا ليس هناك من هو المنزل، وأنها يمكن أن ننظر إلى ساحة نأخذ األ

 ظهرك و أخذ األمور هناك . يحدث هذا للجميع .

يقة فقط، يجب تأمين دق 0عندما تركب دراجتك إلى المحالت التجارية أو المدرسة، يجب تأمين دراجتك. حتى اذا ذهبت الى متجر ل• 
 دراجتك.

دراجتك اليوم ال أحد سوف سرقة دراجتك . إذا تركت دراجتك في الجزء  maybe-إذا ذهبت إلى المحالت التجارية ، وكنت ال قفل  •
رد ترك ربما اليوم ال أحد سوف سرقة الدراجة الخاصة بك . إذا كنت في عجلة من امرنا ، ومج -األمامي من المنزل مع عدم وجود قفل 

وربما اليوم سوف يكون محظوظا واحدا لن يسرقه . لذلك سوف نفكر ، في كل مرة ، يمكنك ترك فقط الدراجة  -الدراجة الخاصة بك 
الخاصة بك ، ال حاجة لشراء قفل .. أنت ستفكر أدياليد آمنة . هذا خطأ. ربما اليوم كنت موافق . ولكن بعد ثالثة أسابيع، وسوف شخص ما 

 تك . ثم تفهمون . هذا هو السبب في أننا اقول لكم اآلن .سرقة دراج

 يرجى شراء قفل دراجة قوية.• 

 في منزلك، والحفاظ على دراجة داخل منزلك، أو داخل المرآب الخاص بك أن مقفل.• 

 أو السياج .عندما قفل الدراجة الخاصة بك ، ووضع السلك من خالل ثالثة أشياء . العجلة األمامية . االطار. حول قطب • 

 حافظ على دراجتك داخل المبنى. خارج ، ويمكن لبعض اللصوص قطع القفل الخاص بك . • 

 إذا كنت حذرا في كل مرة، يجب أن ال يكون مشكلة.• 

ور إذا لص يسرق الدراجة الخاصة بك ، يمكنك الذهاب إلى الشرطة و أخبرهم . و تحاول الشرطة لمساعدتك. عادة الشرطة ال يمكن العث• 
 على الدراجة الخاصة بك . ثم يجب عليك شراء دراجة أخرى 

 

 
4.  Bicycle thieves in Adelaide 

 
 Adelaide is a good city and is usually very safe for people.  
 In Adelaide most people are good but a few people are thieves.  They are very quick. You do not know who they are.   
 The thieves like to take bicycles.  
 Thieves go to schools, shops, market, the library.  Thieves look at the bicycles that are there. They look for a bicycle, 

which does not have a bicycle lock.  Straight away they take it and ride away.  
 For every person in Adelaide, maybe three or four times a year, a thief comes to your house. The thief cannot get into 

the house. But the thief can take things from the front of your house. They check if someone is home. If no one is 
home, they can look into your back yard and take things there. This happens to everyone. 

 When you ride your bicycle to shops or school, you must lock your bicycle. Even if you go into a shop for only 1 minute, 
you must lock your bicycle.  

 If you go to the shops and you do not lock your bicycle –maybe today no one will steal your bicycle. If you leave your 
bicycle at the front of your house with no lock – maybe today no one will steal your bike. If you are in a hurry and just 
leave your bike – maybe today you will be lucky and no one will steal it.  So you will think, every time, you can just leave 
your bike, no need to buy a lock.. You will think Adelaide is safe. This is wrong. Maybe today you are OK. But after three 
weeks, someone will steal your bicycle. Then you will understand. This is why we tell you now. 

 Please buy a strong bicycle lock.   
 At your home, keep the bicycle inside your house, or inside your garage that is locked.  
 When you lock your bike, put the wire through three things. The front wheel. The frame. Around a pole or fence.   
 Keep your bicycle inside a building. Outside, some thieves can cut your padlock.   
 If you are careful every time, you should not have any trouble.  
 If a thief steals your bike, you can go to the police and tell them. The police will try to help you.  Usually police cannot 

find your bike. Then you must buy another bike.  
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