Những Lời khuyên về An toàn cho Người đi bộ
Để tim hieu thêm xin hãy truy cập vào: Cupertino.org/saferoutes hoặc liên lạc với Chelsea, Điều phối viên
chương trình Safe Routes 2 School ( Các Lộ trình An toàn đến Trường học) của bạn
tại saferoutes@cupertino.org
Những Lời khuyên để Giữ cho An toàn
1. Băng ẩu qua đường dẫn đến tai nạn, dành thời gian để chỉ băng qua tại các ngã tư
2. Luôn luôn nhìn hai phía và đảm bảo rằng những người lái xe nhìn thấy bạn trước khi bước vào lối
qua đường (giao tiếp bằng mắt với người lái xe, vẫy tay nếu cần thiết)
3. Đừng cho rằng bạn có quyền ưu tiên khi sử dụng lối qua đường, phải để ý đến những người lái xe và
người đi xe đạp
4. Canh chừng những người lái xe quẹo phải lúc đèn đỏ cán vào lối qua đường
5. Đi bộ ở phía bên phải của vỉa hè, nhường chỗ cho những người đi ngược chiều
6. Không nhắn tin trong khi đi bộ
7. Dành ưu tiên cho trẻ em, xe đẩy trẻ em và người già. Nếu cần thiết, hãy dừng lại một lúc để cho
phép họ vượt qua
8. Thân thiện; hãy cảm ơn người lái xe đã dừng lại cho bạn
9. Mặc quần áo màu sáng và phản quang, đặc biệt là vào ban đêm

Luật Giao thông
1. Người đi bộ có quyền ưu tiên trên những lối băng qua đường, trên đường dành cho người đi bộ và
đường mòn
2. Không sử dụng điện thoại di động, đọc sách, hoặc nói chuyên với đồng lứa, làm phân tâm khi còn
trên lối băng qua đường
3. Tuân theo chỉ dẫn của tất cả những người gác lối băng qua đường mà bạn gặp
4. Nếu đi bộ trên đường phố không có vỉa hè, hãy đi ngược chiều giao thông

Để tim hieu thêm, xin truy cập vào
Cupertino.org/saferoutes hoặc liên lạc với
Chelsea, Điều phối viên chương trình Safe
Routes 2 School tại chelseab@cupertino.org

