Những lời khuyên về An toàn cho người lái xe
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. Kiểm tra gương chiếu hậu để nhìn thấy những người đi xe đạp, xe máy đi tới từ hai bên
2. Hãy thư giãn và giảm tốc độ; không vội vàng vì không đáng để gây thương tích hoặc tử vong
3. Thậm chí còn phải lái xe chậm hơn xung quanh trường tiểu học vì không thể đoán trước được các em
học sinh!
4. Giao tiếp bằng mắt với người đi bộ trước khi tiến qua lối băng qua đường
5. Hãy để hành khách xuống xe ở lề đường, tại những điểm bỏ khách chính thức chứ không ở ngay giữa
giao thông
6. Đừng bóp còi khi đến gần người đi xe đạp!
7. Sau khi vượt qua một người đi xe đạp bên phải, hãy ngoái cổ lại để kiểm tra xem bạn có dành một
khoảng cách đầy đủ cho người đi xe đạp hay không trước khi nhập trở lại vào làn đường
8. Sử dụng kính mát hoặc một tấm che mặt để chặn tia chói của mặt trời
9. Hãy dành cho người đi xe đạp thêm không gian trong thời tiết khắc nghiệt
10. Tránh quẹo chữ U hoặc những thao tác không an toàn khác, đặt người khác vào tình trạng rui ro
Luật Giao thông
1. Không sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe trừ khi sử dụng thiết bị Bluetooth (không nhắn tin!)
2. Chỉ cho phép bịt 1 tai trong khi lái xe
3. Giữ khoảng cách ít nhất là 3 bộ giữa phía bên phải của xe hơi và người đi xe đạp
4. Trước khi mở cửa xe, kiểm tra các người đi xe đạp, ngay cả khi không có làn đường cho xe đạp
5. Khi đường quá hẹp để cho phép xe đạp và xe hơi đi hàng đôi thì người đạp xe có thể chiếm làn đường
và đi ở chính giữa một cách hợp pháp
6. Tại các ngã tư, hãy nhường người đi xe đạp đang đi tới giống như với người lái xe
7. Người đi bộ có quyền ưu tiên trên lối băng qua đường; đừng lấn vào lối qua đường cho đến khi người đi
bộ đã qua hết đường
Những lời khuyên để tránh kẹt giao thông
1. Dùng một điểm thả khách khác để tránh kẹt giao thông trong vùng xung quanh trường học
2. Đi chung xe 
3. Đi bộ hoặc đi xe đạp 

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

