
Riding a Bicycle in North Carolina (Arabic) 
رركوبب االدررااجاتت في كاررووليینا االشماليیة                                  

 
In North Carolina, people riding bikes must obey the same laws as people 
driving cars. 

. االسيیاررااتت يیقوددوونن االذيین ااألشخاصص يیتبعهھا االتي االقواانيین بنفس اااللتزاامم جاتتاالدرراا يیركبونن االذيین ااألشخاصص على يیجب االشماليیة٬، كاررووليینا في  
 
N.C. LAWS FOR PEOPLE RIDING BIKES: 

االشماليیة كاررووليینا في االدررااجة ررااكبي قواانيین  
● You must ride a bike in the right lane and go in the same direction as 

all other cars. 
●    االخط ااأليیمن وومع نفس ااتجاهه االسيیاررااتت ااالخرىى .يیجب رركوبب االدررااجة في  

● You must stop at stop signs and red lights.  Even if you don’t see any  
cars, you still must stop completely.	   

● يیجب أأنن تتوقف عند إإشاررااتت االتوقف وو االضوء ااألحمر٬، حتى إإذذاا كنت ال ترىى أأيي سيیاررااتت٬،  
توقف كليیا.فال يیزاالل يیتعيین عليیك اال  

● You must obey all traffic signs and signals.  
● يیجب ااإللتزاامم بكافة الفتاتت ووإإشاررااتت االمروورر.   

● You must stop when a person walking needs to cross the road. 
●   يیجب االوقوفف عندما يیحتاجج االشخص االذيي يیمشي إإلى عبورر االطريیق. 

● You must use hand signals before you turn and when you slow down. 
Please see diagram at end of this.  

● رجى ااالططالعع يی االسرعة.االيید قبل ااالنعطافف ووعندما تبطئ في  إإشاررااتتيیجب عليیك ااستخداامم   
.االنهھايیةاالرسم االبيیاني في  على  

● When biking at night, you must have lights that work on the front and 
back of your bike, and you must also have a red reflector on the back 
of your bike. 

● عند رركوبب االدررااجة ليیال٬، يیجب اانن يیكونن لديیك أأضوااء تعمل في مقدمة ووخلف ددررااجتك٬، كما  
يیجب اانن يیكونن لديیك عاكس ضوء أأحمر في خلف ددررااجتك.  

● If you are under 16 years old, you must wear a helmet. 
● عاما٬، فيیجب عليیك ااررتدااء خوذذةة االرأأسس. ١۱٦عمركك ااقل من إإذذاا كانن    

● You must move to the right side of the road and stop when there are 
emergency vehicles with sirens or lights on. 

● د ووجودد سيیاررهه االطوااررئئ مع يیجب عليیك االتحركك االى االجانب اااليیمن من االطريیق وواالتوقف عن 
صفاررااتت ااإلنذاارر أأوو ااألضوااء.  

● You cannot ride a bike if you are drinking or have been drinking.  
You can be stopped by the police and may have to go to court and pay 
a fee.  

●  قبل من اايیقافك ميیت قد. مسكرهه مواادد تشربب كنت ااوو شربت إإذذاا االدررااجة رركوبب تستطيیع ال 
.ماليیة غراامة ووددفع االمحكمة االى االذهھھھابب االى تضطر ووقد االشرططة  
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OTHER  
آآخر  

 
● You should not bike on the sidewalk. 

● (االرصيیف) االمشاةة ممر على االدررااجة رركوبب عليیك يیجب ال   
● You must look behind you and show your hand signal before moving 

into a different lane. You must be sure that all drivers near you know 
what you are planning to do. 

●  من تتاكد اانن يیجب كما. مختلف خط إإلى ااالنتقالل قبل يیدكك إإشاررةة ووتظهھر خلفك تنظر أأنن يیجب 
.بهھ للقيیامم تخطط ما يیعرفونن منك االقريیبيین االسائقيین جميیع اانن  

● Do not ride your bike too close to cars that are parked on the street. 
● .االشاررعع في االمتوقفة االسيیاررااتت من قريیبة ددررااجتك تقودد ال   

● When the light is red and cars are in a line in front of you, you cannot 
ride your bike to the front. 

●  لسيیاررااتتاا تتعدىى أأنن يیمكنك ال اامامك مصفوفة ووااقفهھ وواالسيیاررااتت أأحمر االضوء يیكونن عندما 
.ااالمامم في ووتقف  

● Please respect all people who are driving or walking on the same road 
that you are. 

●  أأنت االذيي االطريیق نفس على وواالمشاةة االسيیاررااتت يیقوددوونن االذيین ااألشخاصص جميیع ااحتراامم يیرجى 
  .فيیهھ

 
REQUIRED HAND SIGNALS 

إإشاررااتت االيید االمطلوبة  
You must show hand signals to let other drivers know when you are turning, 
slowing down, or stopping. 

يیجب عليیك إإظظهھارر إإشاررااتت االيید العالمم االسائقيین ااآلخريین عندما تريید االدوورراانن أأوو ااإلبطاء أأوواالتوقف.  
     
 
 

      
 

 
 

 

slowing down or stopping 

فقوتلاا ووأأ ؤططابتلاا 	  

left turn 

 اارراسيی ففاطعنالاا
	  

right turn 

	   انيیميی ففاطعنالاا 	  

      ووأأ




