Hướng dẫn về lái xe tại khu vực trường học
Tất cả học sinh đều có quyền đến trường và trở về nhà an toàn. Sự cẩn trọng của tất cả mọi người khi
vào và ra khỏi khuôn viên trường là điều rất quan trọng. Dưới đây là những hướng dẫn đơn giản để giúp quý
vị hiểu những điều cơ bản.
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Hiểu các nội quy của nhà trường khi đến và rời trường

Trước khi năm học bắt
đầu, vui lòng luôn xem lại
quy định khi đến và rời
trường của nhà trường.

Danh sách kiểm tra các việc
cần làm khi lái xe trong khu
vực lên và xuống xe
Lái xe với tốc độ chậm

LỜI KHUYÊN:
Chia sẻ các quy định
này với bất kỳ người
chăm sóc, gia đình
và bạn bè nào có thể
đưa hoặc đón con
quý vị.

Tuân thủ hướng dẫn
của người điều hướng
khu vực giao cắt
Đảm bảo quý vị ở
đúng vị trí lên và
xuống xe

Tắt máy trong khi chờ

Việc chạy máy trong khi xe không chuyển động (chạy không tải) trong hơn 10 giây
gây lãng phí nhiên liệu và sản sinh khí thải làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng không
khí. Phổi của con quý vị vẫn đang phát triển và nhạy cảm hơn với chất ô nhiễm dạng
hạt từ khí thải.
1.

Vui lòng tắt máy khi quý vị đang chờ trong khu vực lên và xuống xe.

2.

Chỉ khởi động máy khi quý vị sẵn sàng di chuyển sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.
LUẬT QUY ĐỊNH.
Không để xe chạy không tải trong hơn 5 phút trừ khi xe đang được sửa chữa
hoặc đang được sử dụng để giao hoặc nhận hàng hóa mà hoạt động này cần
đến nguồn điện từ động cơ. Nếu quý vị vi phạm luật này, quý vị có thể bị phạt
$100 cho lần vi phạm đầu tiên và tối đa $500 cho các lần vi phạm tiếp theo.
Mass. General Laws, chương 90 mục 16A

+
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Lái xe an toàn: Quan sát các
phương tiện và người đi bộ lưu
thông trên đường và tuân thủ
Hands-Free Law

Những người đi bộ và người đi xe
đạp là những người dễ bị va chạm
nhất trên đường. Khi lái xe, giảm tốc
độ, giao tiếp bằng mắt, và nhường
đường cho họ.
Luật Massachusetts cấm những
người điều khiển xe cơ giới sử dụng
bất kỳ thiết bị điện tử nào, bao gồm
điện thoại di động, trừ khi thiết bị
được sử dụng ở chế độ rảnh tay.
Luật “lái xe rảnh tay”
có hiệu lực kể từ
ngày 23 tháng 2
năm 2020.
Mass.General Laws,
chương 90 mục 13B

THÔNG TIN
Vui lòng truy cập
Mass.Gov/Handsfree
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Tuân thủ Luật xe bus trường học của
Massachusetts

Nếu xe buýt trường học hoặc xe tải phát đèn nhấp
nháy và biển báo dừng lại được kéo ra thì quý vị phải
dừng lại. Bất kể quý vị đang đi ở phía bên nào của
đường. Tiếp tục dừng lại cho đến khi đèn ngừng
nhấp nháy hoặc biển báo dừng được thu lại. Sau đó
di chuyển chậm và tiếp tục tìm con quý vị.
Khi vi phạm luật này lần đầu, quý vị có thể bị treo
bằng lái và chịu mức tiền phạt là $250.

5

Nếu nhà bạn gần trường (trong khoảng từ nửa dặm
đến một dặm), vui lòng lựa chọn cách chủ động đến
trường bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp.
Xem xét các lựa chọn này với các gia đình khác ở
trường của bạn.
•

Bắt đầu Đi bộ đến điểm xe buýt của trường
hoặc Đi xe đạp đến ga tàu điện ngầm
(trao đổi với Điều phối viên liên lạc SRTS tại địa
phương để tìm hiểu thêm)

•

Phối hợp tại vị trí điểm Đỗ và dừng với nhà
trường để giảm số lượng phương tiện lưu thông
trên sân trường.

•

Nếu bạn phải lái xe, hãy thử đi chung xe.

Mass. General Laws, chương 40 mục 14.
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Quan sát kỹ: Xe buýt trường học và
xe đưa đón học sinh của nhà trường

Các xe buýt trường học màu vàng phát tín
hiệu đèn đỏ nhấp nháy và các biển báo
dừng được dựng lên từ phía tài xế. Xe đưa
đón học sinh như xe tải, xe nhiều chỗ ngồi,
hoặc xe sedan gia đình có đèn đỏ nhấp
nháy và biển báo “SCHOOL BUS” (XE BUÝT
TRƯỜNG HỌC) gắn ở trên xe. Các tài xế sử
dụng các tín hiệu cảnh báo này khi để học
sinh lên và xuống xe.

Thử trải nghiệm đến trường
không bằng ô tô

BẠN CÓ BIẾT?
Bạn CHÍNH LÀ giao thông, bạn đừng để giao
thông TẮC NGHẼN. Hãy thử trải nghiệm đến
trường không bằng ô tô để giảm tắc nghẽn
trong thời điểm đưa và đón.

