
�ành phố Tacoma đang kỷ niệm phong trào đi bộ và 
đạp xe đến trường, một hoạt động bình thường nhưng rất thú vị.

Tìm hiểu thêm về Các Tuyến đường An toàn đến Trường của Tacoma tại: 
cityo�acoma.org/SRTS

HÃY CÙNG ĐẾN TRƯỜNG 
AN TOÀN

ĐI BỘ AN TOÀN

LÁI XE AN TOÀN

CHẠY XE ĐẠP AN TOÀN

STOP

DỪNG lại ở mép 
đường hoặc lề đường

NHÌN sang bên trái, bên 
phải, rồi bên trái lần nữa, 
xong nhìn phía sau lưng 

GIAO TIẾP BẰNG MẮT 
với người lái xe 

BĂNG QUA ĐƯỜNG ở các 
ngã tư hoặc những nơi có 
đánh dấu lối đi dành cho 

người đi bộ 

HÀNH ĐỘNG MỘT CÁCH DỄ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC
Tuân thủ tất cả luật giao thông và dừng lại ở các 
biển báo dừng. Người đi xe đạp được phép chạy xe trên 
lề đường ở Tacoma. Trao đổi với một người lớn đáng tin 
cậy để xem bạn nên đạp xe trên đường hay lề đường 
khi đi học.

Chú ý xe cộ qua lại. Đạp xe đạp theo một hàng một 
cùng hướng với giao thông.

Đạp xe thẳng hàng ở phía bên phải con đường. 
Tránh xa những cánh cửa xe hơi đang đậu. 

Bật đèn lên khi đạp xe vào ban đêm.

ĐỘI MŨ BẢO HIỂM 

DÙNG TAY RA HIỆU 

Mũ bảo hiểm của bạn phải 
che hết trán và nằm ngay trên 
lông mày.

Quai đeo phải tạo thành 
hình chữ V dưới tai của bạn 
khi khóa lại.

Rút dây đeo sao 
cho vừa khít với 
cằm của bạn.

Rẽ tráiChậm lại 
hoặc Dừng lại 

Rẽ phải

CHẬM LẠI   
Chú ý và dừng lại cho 
các em học sinh và gia 
đình băng qua đường.

ĐẬU XE AN TOÀN
Chỉ đậu xe, dừng xe 
và cho học sinh lên xe 
vào những địa điểm 
đã định.

TUÂN THỦ LUẬT GIAO THÔNG
Không quay đầu xe và tránh các lối băng 
qua đường, chỗ đậu xe, vòi chữa cháy, 
trạm dừng xe buýt và lối đi ra vào các tòa 
nhà/nhà.


