
قوارب التجديف
هذه القوارب سريعة!	 
هذه القوارب ال تتوقف أو تستدير بسرعة.	 
 ليس بإمكان هذه القوارب مالحظة القوارب األخرى 	 

جيًدا ألنها تواجهها بصورة عكسية.
اهتف "انتبه أيها المجّدف" لتتيح للمجّدف معرفة مكانك بأمان.	 

القوارب اآللية
هذه القوارب سريعة!	 
تسير القوارب اآللية وسط النهر ولكنها قد تقترب من الشاطئ. 	 
تجنب وسط النهر إال للعبور.	 
 ابتعد عن القوارب الراسية أو المتوقفة في المرفأ.	 

فقد تتحرك فجأة.
 ليس بإمكان القوارب اآللية مالحظة المجدفين بشكل جيد	 

إذا كانوا قريبين من قاربهم، فابتعد عنهم مسافة 20 متًرا.

قوارب صيد البط وقوارب الجوالت السياحية
من الممكن أن تكون هذه القوارب سريعة ومن الممكن 	 

أن يصعب توجيهها، لذا يجب عليك االبتعاد عن طريقها 
وتركها تمر.

فإذا أطلقت لك أبواقها، رد بالمثل!	 

القوارب
احرص دائًما على اإلنتباه للقوارب األخرى.	 
أنظر خلفك للتأكد من عدم قدوم قوارب أسرع.	 
 يجب على المجدفون البقاء بالقرب من الشاطئ 	 

الموجود في الجهة اليمنى لتجنب مركز النهر.
تتبع القوارب نموذج المرور التالي: 	 

القوارب الشراعية
تتخذ القوارب الشراعية الجانب األيمن من الطريق.	 
قد ال تلحظك القوارب الشراعية )العديد منها إما يتعلم 	 

اإلبحار أو يتسابق(.
بإمكان القوارب الشراعية التحرك بسرعة ومن الصعب 	 

التنبأ بمسارها.

تأكد من رؤيتك لآلخرين ومن تمكن اآلخرين من رؤيتك!

 الوصول المحدود إلى الشاطئ
في العديد من األماكن، تجعل الجدران إمكانية الوصول من 	 

النهر إلى الشاطئ مستحيلة.
حيث ترتد األمواج على هذه الجدران وتزداد حجماً. 	 
اطلع على خريطتنا لتجنب هذه المناطق.	 

عبور النهر
اختر منطقة عبور تستطيع من خاللها مشاهدة كال 	 

االتجاهين بوضوح.
انتظر حتى خلو كال االتجاهين.	 
اعبر إلى الجانب اآلخر بشكل مستقيم.	 
ال تعبر بالقرب من الجسور.	 

سترات النجاة تطفو - أما أنت فال!
يجب عليك ارتداء سترة النجاة في جميع األوقات.
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تأكد من رؤيتك لآلخرين ومن تمكن اآلخرين من رؤيتك!

سد تشارلز ريفر و  هويساته
يقع سد وهويسات تشارلز ريفر الجديد شرق جسر زاكيم 	 

وتفصل النهر عن ميناء بوسطن.
فإذا لم تقم بحجز في هاربر رينتال فقد ال يتسنى لك االنطالق 	 

بالقوارب المستأجرة وسط الهويسات وإلى ميناء بوسطن.
 ابتعد مسافة ال تقل عن 100 متًرا عن السد والهويسات.	 

قد تحدث تيارات قوية نتيجة عمليات السد دون أن تالحظ 
في هذه المنطقة.

الجسور
ال تتوقف أو تتلكأ بالقرب من الجسور.	 
فعند المرور أسفل الجسور، احرص على التجديف في خط 	 

واحد حتى تعبر الجسر.
جّدف أسفل القوس األقرب إلى الشاطئ الموجود في الجهة 	 

اليمنى. تجنب نهائًيا الدخول عند قوس المنتصف. 

القنوات الضيقة
عند المرور وسط إحدى القنوات الضيقة، احرص على 	 

االنطالق في خط فردي وفي أقصى اليمين قدر اإلمكان.
تجنب التوقف أو التلكأ في القناة. 	 

البرق والرعد
تفقد حالة الجو قبل أن تقوم بالتجديف.	 
اذهب إلى الشاطئ وقم بتثبيت قاربك.	 
إبحث عن مأوى.	 
 انتظر حتى تحسن الظروف الجوية )لن نفرض رسوًما	 

على االنتظار(.
اتصل بنا إن كنت ستتأخر، إن أمكن.	 

إذا انقلبت
احرص على أن تظل مع قاربك.	 
 ستجعلك سترة النجاة تطفو - ولكن في حالة ارتدائك	 

لها فقط.
اسبح بالقارب إلى الشاطئ. اتصل للحصول على المساعدة 	 

عند الضرورة.

النهر واسع!
 قد ال يتمكن المجدفين الذين ينقلبون في وسط النهر	 

من السباحة إلى الشاطئ.
احرص على أن تظل على مقربة من الشاطئ وتجنب 	 

المناطق التي ال يمكنك أن تصل من خاللها إلى الشاطئ.

األمواج
تجنب التجديف على امتداد الشاطئ - فاألمواج هناك أكبر. 	 
اجلس بشكل منخفض داخل القارب. اجلس أو اجثو على ركبتيك.	 
اتجه ناحية األمواج.	 
استمر في التجديف!	 

الرياح
قم بتجربة التجديف باتجاه الريح أوالً - فقد يبدو األمر 	 

أصعب مما يبدو عليه!
في األيام العاصفة، من الممكن أن يكون النهر مضطرًبا. 	 

ومن الممكن أن تزداد حدة الرياح فيما بعد الظهيرة.
عد إلى مركز التأجير قبل أن تزداد األمور صعوبة!	 

هل أنت على وشك االرتطام؟
ضع البدال في الماء للتوقف.	 
قم بتغيير اتجاهاتك، إلى اليمين بشكل عام، لتجنب القارب اآلخر.	 
احرص على جذب انتباه القوارب األخرى إليك باستخدام 	 

صفارتك وصوتك. 

احتفظ بهذه األرقام على هاتفك في حالة احتياجك للمساعدة:
Allston/Brighton: 617-817-5167
Kendall Square: 617-922-5789
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