HÜ§ng DÅn An Toàn Trong DÎp Halloween
ñem Ç‰n cho quš vÎ bªi chÜÖng trình Khôn Ngoan Ngoài ñÜ©ng PhÓ cûa Thành PhÓ San José

Cho Phø Huynh và TrÈ Em Khi ñi Xin KËo:
•

Dùng sÖn vë m¥t ho¥c ÇÒ trang Çi‹m, hÖn là dùng m¥t nå, Ç‹ trÈ em có th‹ nhìn
rõ ràng hÖn.

•

Cho trÈ em m¥c trang phøc có màu nhåt (thí dø, làm ma giä) Ç‹ trÈ em có th‹
ÇÜ®c nhìn thÃy khi tr©i tÓi. NgÜ©i l§n Çi kèm theo trÈ em cÛng nên m¥c quÀn áo
có màu nhåt Ç‹ gia tæng khä næng dÍ nhìn thÃy.

•

ChÌ bæng qua tåi góc ÇÜ©ng ho¥c tåi ch‡ dành cho ngÜ©i Çi b¶. Không bæng qua
gi»a ÇÜ©ng. Làm nhÜ vÆy rÃt nguy hi‹m và là m¶t nguyên nhân hàng ÇÀu vŠ các
tai nån cho khách b¶ hành ª San José.

•

Phäi cÄn thÆn và nhìn kh¡p hÜ§ng, khi bæng qua ÇÜ©ng.

•

ñÜa con Çi xin kËo s§m, trÜ§c khi tr©i tÓi.

•

ñi xin kËo cùng v§i phø huynh ho¥c bån bè, không bao gi© Çi m¶t mình.

•

ñem theo Çèn bÃm, que th¡p sáng, ho¥c Çèn lÒng Jack-o-lantern Ç‹ các tài x‰ có
th‹ dÍ nhìn thÃy trÈ em hÖn.

•

ñi xin kËo tåi các ÇÎa Çi‹m an toàn nhÜ:
9 Các cÖ sª kinh doanh
9 Mall và các trung tâm mua s¡m
9 Các dÎp t° chÙc Ç¥c biŒt
9 Nhà cûa nh»ng ngÜ©i láng giŠng cûa quš vÎ

•

Ki‹m tra låi kËo trÜ§c khi cho con mình æn.

Cho Các Tài X‰:
•

Lúc nào cÛng phäi coi chØng trÈ em, ngay cä thÆt khuya ban Çêm, vì có th‹ có
m¶t sÓ em Çi xin kËo trÍ.

•

Lái chÆm låi khi quš vÎ nhìn thÃy các em giä làm yêu tinh hay ma cà rÒng!

•

Coi chØng trÈ em vì các em có th‹ phóng vøt ra gi»a luÒng xe chåy.

•

Dùng Çèn pha ô tô ngay cä trÜ§c khi tr©i tÓt, Ç‹ xe cûa quš vÎ dÍ ÇÜ®c nhìn thÃy.

NÊN NH:
Có nhiŠu tai nån xäy ra cho khách b¶ hành vào nh»ng tháng tÓt nhÃt trong næm. Các tài
x‰ nên cÄn thÆn h‰t sÙc và coi chØng kÏ khách b¶ hành và nh»ng ngÜ©i Çi xe Çåp.
Khách b¶ hành nên coi chØng xe và chÌ bæng qua tåi góc ÇÜ©ng ho¥c tåi ch‡ dành cho
ngÜ©i Çi b¶. Không bao gi© bæng qua gi»a ÇÜ©ng.
Nh»ng ngÜ©i Çi xe Çåp ÇÜ®c nh¡c nhª là phäi coi chØng xe quËo phäi m¥c dù ngÜ©i Çi xe
Çåp ÇÜ®c quyŠn Üu tiên. Loåi tai nån này là m¶t nguyên nhân hàng ÇÀu vŠ các thÜÖng tích
có liên quan t§i xe Çåp ª San José.

ñ‹ suy nghï thêm vŠ S¿ Khôn Ngoan Ngoài ñÜ©ng PhÓ, xin vi‰ng: www.GetStreetSmarts.org, ho¥c liên
låc v§i Ban Giao Thông cûa Thành PhÓ San José tåi sÓ 975-3238 Ç‹ bi‰t chi ti‰t vŠ các chÜÖng trình hÜ§ng
dÅn an toàn xe c¶ cûa chúng tôi cho các trÜ©ng h†c và khu láng giŠng.

