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التواجد قرب سكة قطار التراموي 

الموقع الخاص 

تكون المنصة في بعض األماكن مرتفعة قليالً بالنسبة للطريق 
لكن يمكن للسيارات اجتيازها عند االقتضاء. 

 ق��ط��ار ال��ت��رام��وي
لنتعلم السير معاً 

ثالثة أنماط لسير قطار التراموي اللوحات الثالث الواجب معرفتها

إن كنا نستقل الدراجة أو 

الدراجة النارية أو السيارة...

لنعش في تجانس مع قطار التراموي، إن كنا نستقل 

الدراجة أو الدراجة النارية أو السيارة... 

من الضروري فهم اإلشارات الجديدة واحترامها 

لنعيش معاً بارتياح.    

عند  السرعة  وتخفيف  الحذر  توخي  عليكم 
االقتراب من منصة قطار التراموي. 

يمنع على جميع المركبات السير والتوقف على 
أجل  من  حتى  وجيزة،  لفترة  ولو  السكة،  هذه 

تفريغ البضائع.  

بإشارات  األحيان  أغلب  في  مصحوبة  لوحة 
لقطار  المرور  أفضلية  أن  إلى  تشير  ضوئية 

التراموي. 

التراموي  لقطار  دائماً  األفضلية  تكون 
المستديرات.  عند  حتى 

اجتياز سكة قطار التراموي

سكة مخصصة لقطار التراموي

يسير قطار التراموي على خط اليمين،

وعلى سكة مخصصة له في أغلب األوقات. 

يكون سير المركبات وقطار التراموي على سكة واحدة، حيث 
يقتضي تنظيم المساحة العامة ذلك. 

إن منصة قطار التراموي، في جزء كبير من الخط، معزولة عن 
إال  اجتيازها،  للمركبات  بواسطة حواجز ال يمكن  العام  السير 

عند المفارق. 

الموقع المحمي 

الموقع غير المخصص )شارع شفايتزير( 

ب. م. دومون
س الكبرى/ الرسوم 

صال في شعبة التنقل في مدينة رين
قسم االت



بيئتنا تتغير، فلنغير سلوكنا...

1  تكون األفضلية لقطار التراموي في جميع الظروف.    2  يسمح باجتياز المنصة في األماكن المخصصة لذلك فقط.    3  تأكدوا من أن الطريق سالك قبل االقتراب من المفارق.    4  قطار 

التراموي يسير على سككك خاصة وال يمكنه التصرف لتجنب أي عائق.    5  المنصة مخصصة لقطار التراموي بشكل حصري.    6  ال يسبب سير التراموي ضجيجاً، فاحترسوا جيداً عند االقتراب 

من المحطات.    7  يرجى االنتباه عند أمكان التقاطع، فسائق قطار التراموي يحتاج إلى 40 متراً إليقاف القطار الذي تصل زنته إلى 39 طناً. 

7 قواعد للجميع 

ال تسيروا على المنصة حتى في الشوارع 
المخصصة للمشاة. سيروا على األرصفة. 

ال تجتازوا الطريق إال عند األماكن المخصصة 
للمشاة. 

انتبهوا للجرس الذي يشير إلى اقتراب قطار 
التراموي. 

تجنبوا استماع الموسيقى في الجهاز الجوال أو 
استعمال الهاتف قرب المنصة. 

تراجعوا عند وصول قطار التراموي إلى المحطة.  

ال تسيروا على المنصة.

ال توقفوا المركبة على المنصة. 

احترموا إشارات السير. 

تأكدوا من أن الطريق سالك قبل االقتراب من 
المفارق. 

انتبهوا للمشاة في محيط محطات قطار 
التراموي. 

تكون األفضلية دائماً لقطار التراموي حتى عند 
المستديرات. 

ال تسيروا على المنصة. 

على األرصفة المختلطة، احترموا إشارات مرور 
المشاة، وال تجتازوا إلى إذا كان الضوء أخضر.

توخوا الحذر قبل االقتراب الجتياز المنصة. 

عند المفارق، انتبهوا للسكك تجنباً للوقوع. 

تكون األفضلية دائماً لقطار التراموي حتى عند 
المستديرات.

في السيارة أو على الدراجة النارية  المشاة  على الدراجة أو على الرولر 


