Đi chung đường an toàn với những người đi
đường khác, bất kể phương thức bạn lựa chọn đi
lại tới trường là gì. Cẩn trọng hơn khi đi cạnh
những học sinh nhỏ tuổi đang đi bộ hoặc đi xe đạp
đến trường.
Tuân thủ cảnh sát giao thông. Nhiệm vụ của họ ở
đó là để giúp mọi người qua đường an toàn tại
những ngã giao đông đúc.

Đi Bộ hoặc Trượt Ván An Toàn
Đừng mặc định là tài xế sẽ nhìn thấy bạn.
Phải luôn quan sát trước khi qua đường tại
ngã giao.
Luôn cảnh giác. Trông chừng xe đi tới
từ tất cả các hướng trước khi bước xuống
đường – kể cả xe đi phía sau bạn.
Qua đường tại góc và chỗ sang đường.
Đây là nơi mà tài xế cho rằng người đi bộ
sẽ đi qua.

Đi Xe Đạp An Toàn

Phải biết dự đoán tình hình. Tuân thủ
TẤT CẢ các biển báo dừng và biển tín
hiệu giao thông. Không bao giờ được đi
sai đường. Cách tốt nhất để tránh va
chạm và tránh bị phạt vì vi phạm giao
thông là tuân thủ những quy tắc giao
thông giống với những quy tắc áp dụng
cho tài xế ô tô.
Luôn cảnh giác. Quan sát chú ý khi tài
xế rẽ trái hoặc phải, hoặc đi ra khỏi
đường cao tốc. Tránh trường hợp va
phải cửa ô tô đang mở phía trước bằng
cách đạp xe bên ngoài vùng mở cửa xe.
Nhường đường cho người đi bộ.
Đội mũ bảo hiểm và luôn chốt khóa
mũ. Điều này là chiểu theo quy định
pháp luật nếu bạn dưới 18 tuổi, và có thể
nhận thức ở bất kỳ độ tuổi nào. Để bảo
vệ đầu tốt nhất, mũ bảo hiểm phải vừa
vặn với đầu, kín và bằng phẳng trên đầu,
ngay phía trên lông mày của bạn.
Đảm bảo người khác có thể thấy bạn.
Sử dụng đèn trước và đèn sau đủ sáng
khi đi vào ban đêm.
Tránh nhắn tin, gọi điện hoặc nghe
nhạc khi đang đi xe đạp.

Các Mẹo Cho Gia Đình
Lái Xe An Toàn
1. Không được thả học sinh tại chỗ
ngã giao
2. Không để học sinh ra khỏi xe trên
đường hoặc ở làn xe đạp
3. Giảm tốc độ và thận trọng hơn
trong khu vực trường học và dọc
theo tuyến đường của người đi bộ
4. Bật tín hiệu khi muốn rẽ và
nhường đường cho người đi bộ
5.Không đứng im trong khu vực
trường học
6. Tuân thủ tất cả các biển báo về
hướng rẽ khi đi ra khỏi địa điểm
dành cho người xuống xe
7. Không được quay đầu và thực
hiện các hành động không an toàn
khác mà có thể gây nguy hiểm cho
người đi đường
8. Tránh nhắn tin, gọi điện thoại và
các hành động gây sao nhãng khác
khi đang lái xe
Chúng tôi rất chào đón các tình nguyện viên hỗ
trợ chúng tôi trong các sự kiện và chương trình
Tuyến Đường An Toàn Tới Trường (Safe Routes
2 School) tại ngôi trường này! Email: saferoutes@cupertino.org
Thành phố Cupertino
Tuyến Đường An Toàn Tới Trường
www.cupertino.org/saferoutes

TRƯỜNG
TIỂU HỌC
COLLINS
Các Tuyến Đường Gợi Ý

Trường Tiểu Học Collins

Các Tuyến Đường Đến Trường Gợi ý
Giới thiệu về chương trình Tuyến Đường An Toàn Tới
Trường:

Tuyến Đường An Toàn Tới Trường Cupertino là chương trình hợp tác
giữa Thành phố Cupertino, các trường học ở Cupertino, Khu Học Xá
Liên Hiệp Fremont, Khu Học Xá Liên Hiệp Cupertino, và văn phòng
Cảnh Sát Trưởng Quận Santa Clara. Chúng tôi đặt mục tiêu giảm thiểu
giao thông và ô nhiễm, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn bằng cách
tập hợp mọi người lại với nhau để tìm ra giải pháp cho những mối lo ngại
về giao thông mà cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt.
Tiếp Cận Người Đi Bộ và
Xe Đạp

Bãi Đỗ Xe Đạp
Cảnh Sát Giao Thông

Tuyến Đường Gợi Ý (Xe
Đạp hoặc Đi Bộ)
Thời Gian Đi Bộ Dự Kiến
(Thời Gian Đi Xe Đạp)

Chỗ Sang Đường
Làn Dành Cho Xe Đạp

Cờ Cho Người Qua
Đường
Tuyến Đường Dành Cho
Tín Hiệu Giao
Xe Đạp
Thông
Biên Giới Thành Phố
Biển Báo Dừng
Sử dụng vỉa hè và chỗ sang đường nếu có

Liên hệ với chúng tôi:

Để biết thêm thông tin hoặc cách thức tham gia, vui
lòng truy cập trang: cupertino.org/saferoutes hoặc gửi
email tới địa chỉ saferoutes@cupertino.org

