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-  Es handelt sich hier um keine abschließende Aufzählung der notwendigen 

Verkehrsregeln. 

-  Die Erklärungen sind bewusst sprachlich einfach gehalten, da sie nicht nur 

für Erwachsene sondern auch für Kinder gedacht sind, die einfache 

Erklärungen benötigen. 

 - Viele Flüchtlinge stammen aus Ländern, deren Infrastruktur und 

Verkehrsaufkommen nicht mit Deutschland vergleichbar sind. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, ihnen die in Deutschland geltenden Verkehrsregeln zu 

erklären. So können unter Umständen gefährliche Situationen oder sogar 

Unfälle verhindert werden.  

Sprache: (Persisch)Farsi / فارسی:  زبان   

 .���ت ورا��د�� راھ����� �روری ��ررات از �ط�� ���ت �� ا�ن

 �زر����ن، �رای ���� �� �و��� �ده، ���ن ��ده ز��ن �� آ��ھ��� �و����ت-

 .دار�د ���ز ��ده �و����ت �� �� �ده، �ر��� �ظر در ھم �ود��ن �رای ھ����ن

 �رور و و��ور ار���ط� راھ��ی �� ، �����د ��ورھ��� از از���ھ�د��ن ����ری -

 .���ت ������ ���ل آ���ن �� آ���

 ، ���ود ا�را آ���ن در �� ورا��د�� راھ����� ��ررات آ��� �� ا�ت ��م د��ل ا�ن ��

 �� �طر��ک و���ت �� از ��ص �را�ط در ���وان ��ل �د�ن. �ود داده �و���

 .�رد �����ری ���دف ���
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 ��ه و��. ���ت ا���ری �واری دو�ر�� ��ه از ا����ده آ���ن در

 .����د ظت ��� �� �ر از ���دف درز��ن �و��� ا�ت، ��م ا����

 ھ��ن ��.  ا�ت ���دف ز��ن در �د��ت �د�ر�ن از �ر��� �د��

 ا����ده ا���� ��ه از �� ا�ت ���ر �واری دو�ر�� ز��ن در ��طر

 .���م

   
  

 

  
 

. ���د ��ر �وب ���د ام دو�ر��) 4و 1( �را���ی و) 2( �ر�زھ�

 در �� دو ،) 5( ��ب و ��و در �ور ا����س و����ٰ  ���د ھ� دو�ر��

  .(7) ����د دا��� ر����� در دو�� و) 6) (���و از( �ر���

  .���د ��ر ���د) 3( دو�ر�� ز�� ھ����ن

  
 

 

 

  

 ���د دو�ر�� �راغ) ��ش و �رگ( ��ر�� ���� �� ��ر�� ھوای در

 �را ھم را��د��ن ود��ر �����م ���ر �ودم آ��ورت در. ���د رو�ن

 ر�� ���س از �واری دو�ر�� ز��ن در ا���ن �د ��. ����د �� ���ر

  .��م ا����ده �ور ا����س و���ل از �� رو�ن

  
 

 

 

  

 ��ر. دارم را) ���و�رم 25( �� ��� ��ر ��ل ا��زهٔ  دو�ر�� ��ت در

 دو�ر�� در��ت را ��� ��ل ا��زهٔ . ����د ����ن �� ���دم ��و�� ���د را

 دو�ر�� روی �ر ��� ��ل ���وص ��د�� ز������ ��ط. �دارم

 �ر ���د ���. دارم را ��ل 7 �ن �� ھ�ی ��� ��ل ا��زهٰ  ���د، ��ب

 �ده ���� ا���� ��ر��د �� ��و�� دو�ر�� ���وص ��د�� روی

 .���د
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 راست سمت از بايد اروپائی کشورھای بيشتر در و درآلمان

 .برانم خيابان
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 �ق ھ���د، ��دان در �ر�ت ��ل در �� ای ����� و���ل ��دان �� در

 �ق ر���ت ����وی ��دان ورودی در ھ��ن طر ���. دار�د ��ور ��دم

 .���ود د�ده ��دم

 د��ل ا�ن ��.دارم را ��دان را�ت ��ت �طرف �ر�ت ا��زهٔ  ��ط �ن

 .�دھم ���ت د�ت �� ����د

 ���ت را�ت د�ت �� ���د �وم، ��رج ��دان از �واھم �� و�����

  .�دھم
  

 
 

 

 

 ���ه ��ت �� �پ ��ت از ا��داء �����د ���م، �� �پ ��ت �� ز������

 د�ت �� ��د. ���رد ���ت �ن از �واھد �� ای ����� و����ٔ  آ�� ���م،��

 �� �و�د ��و�� �ن �ر ��ت �����ٔ  و���ل �� �دھم ���ت �پ �طرف

 �رار ���ر دو و�ط در ���د ��د.  ���م �� �پ ��ت �طرف �ن

 .���رم

 ادا��ٔ  �����م و�طرف ھ���د �ن �ر ��ت �� ای ����� و���ل ��س

 از ��ل.��ذر�د �ن را�ت ��ت از ���وا��د �دھ�د، �واھ�د �� �ر�ت

 ��ت �� �پ ��ت از ��ر دو��ن �رای �����د ����م، �پ ��ت �� آ���

 .���م ���ه

 ای ����� و����ٔ  ھ�� �پ ��ت �� ����دن ز��ن �� �وم �ط��ن ���د �ن

 �و�د �� �زد�� �ن �� از����ل �� ای ����� و���ل.���رد ���ت �ن از

  .����م �پ ��ت �� آ��� از ��ل �دھم، ��ور ا��زهٔ  آ��� �� ���د
 

 

 

 :��م د�ت ��دی ر����ی �� ���د ��ر�م، راھ����� �راغ �� �� ز������

 .��م �و�ف ���د �ن ��، ا�ت آن ���� �� �ر�ز �راغ

 �� �� ���ود رو�ن ھم زرد �راغ ، �ر�ز ���راغ ھ�ز��ن آن از ��د

 .��م �ر�ت ���وا�م �زودی �� آ��ت ����

 .دارم �ر�ت ا��زهٔ  ��ز �راغ ��

 ا�ن �� آن. �ود �� رو�ن ������ �� زرد �راغ ��ز، �راغ از ��د

 �واھد رو�ن �ر�ز �راغ �زودی �و��� ��م، �و�ف ���د �� ا�ت ����

  .�د
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 �وا��ن از �روھ� ھ�ت �� �واران دو�ر�� �رای را��د�� و راھ����� ��ررات ا�ن

 دو�ر�� آوری ����� را�ط� در - ا�رل �����ی �����/  �رو�زور�ی از ����� �� وا��ط�

 �و�ط و �د ���� �روم - ����ورگ راھ����� ادارهٔ  از زا��رز آ��ی �و�ط -  ���ھ�د��ن �رای

 ���ل اد��ی ھ� �و��� ا�ن.�رد�د �ر��� ����ر�ن ����ف ز�����ی �� ای �ر�� ��ر���ن

 در ���و��ً  آ���ن در ���ھ�و��ن �رای ���وا��د راھ��� �� ���وان ا�� �دار�د �ودن

  .�رد�د �������� در �رور و ��ور ز��ن ����ردر ا���ت ��ب ����دار رو����� ���طق

  

 ھ��ٔ  از ، زا��رز آ��ی از ھ���ری �رای �رو�زور�ی از ����� �� وا��ط� �وا��ن

 از �رو�ور ا�ن ��پ و �ر��� ھز���ٔ .����د ���ر �و�� آ�د �وش و����ٔ  ��ر���ن

 .���ود �ردا�ت �ر�ر ���ن ا��ف ���ھ�د��ن �� ��� ��دوق

 .�رد ���� ز�ر ا���ر�ت آدرس طر�ق از ���وان را �رو�ور ا�ن

www.willkommens-netz.de 

 2015 آ�و�ت در �ده ����

 

Diese wichtigsten Verkehrsregeln für Fahrrad-Fahrer wurden auf Anregung 

der Firmgruppe aus Prümzurlay / Pfarrei Irrel - im Rahmen ihrer 

Fahrradsammlung für Flüchtlinge – durch Herrn Zanters von der 

Verkehrswacht Bitburg-Prüm erstellt und durch professionelle 

ÜbersetzerInnen in die verschiedenen Sprachen der Immigranten übersetzt. 

Sie stellen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit sondern dienen nur zur 

groben Anleitung, um als Asylbegehrende/r in Deutschland, besonders im 

ländlichen Raum, etwas mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erwerben. 

 

Die Firmgruppe Prümzurlay bedankt sich bei Herrn Zanters, bei allen 

ÜbersetzerInnen und beim Willkommensnetz für die gute Zusammenarbeit.  

Die Übersetzungskosten und der Druck dieser Broschüre wurden durch 

Mittel aus dem Flüchtlingsfond des Bistums Trier finanziert.      

Die Broschüre steht als PDF-Datei zum Download bei  

www.willkommens-netz.de bereit.                            Erstellt im August 2015 
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Diese wichtigsten Verkehrsregeln für Fahrradfahrer wurden auf Anregung der Firm-

gruppe aus Prümzurlay / Pfarrei Irrel – im Rahmen ihrer Fahrradsammlung für Flücht-

linge – durch Herrn Zanters von der Verkehrswacht Bitburg-Prüm erstellt und durch 

professionelle ÜbersetzerInnen in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Diese Ver-

kehrsregeln stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dienen nur als erste 

Anleitung zur Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Firmgruppe Prümzurlay bedankt sich bei Herrn Zanters, bei allen ÜbersetzerInnen 

und beim Willkommensnetz für die gute Zusammenarbeit.

Das Projekt wurde aus Mitteln des Flüchtlingsfonds des Bistums Trier gefördert.
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