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Tin tӯ JITCO
䋭 Phòng chӕng tai nҥn giao thông 䋭
Hãy tôn trong luұt giao thông ÿӇ phòng chӕng tai nҥn
Mөc ÿích ÿӃn Nhұt cӫa các bҥn tu nghiӋp sinh, thӵc
tұp sinh là ÿӇ hӑc kӻ thuұt, kӻ năng và tiӃng Nhұt, ÿem
nhӳng kiӃn thӭc này vӅ nѭӟc sӱ dөng. Vì thӃ, ÿӇ ÿѭӧc
toҥi nguyӋn trong mөc ÿích này, trong thӡi gian ӣ Nhұt
các bҥn cҫn sӕng khӓe mҥnh, ÿӇ sau khi tu nghiӋp và
thӵc tұp xong có thӇ vӅ nѭӟc bình yên.
Nhѭng rҩt tiӃc, tӯ khi bҳt ÿҫu thӕng kê vào tháng 4
năm 1992 ÿӃn tháng 12 năm 2009, ÿã có 235 tu nghiӋp
sinh, thӵc tұp sinh thiӋt mҥng, trong ÿó có 42 ngѭӡi thiӋt
mҥng vì tai nҥn giao thông. Thông thѭӡng, nhӳng ngày
ÿҫu mӟi ÿӃn Nhұt các bҥn rҩt chú ý trong sinh hoҥt
nhѭng sau hai ba tháng, khi quen vӟi cuӝc sӕng ӣ ÿây,
tâm lý ӹ y nѫi các bҥn ÿã khiӃn cho tai nҥn xҧy ra. Trong
ÿó, nhӳng tai nҥn do ÿi xe ÿҥp xҧy ra rҩt nhiӅu.
Khi ÿi xe ÿҥp
ԘPhҧi kiӇm tra xem phanh có ăn không, bánh xe có ÿӫ
khí không, yên xe có vӯa tҫm ÿӇ chân có thӇ chҥm ÿҩt
khi ngӗi trên xe không, ÿèn xe có hӓng không.
ԙKhi ÿi trên ÿѭӡng, ngѭӡi ÿi bӝ ÿi bên phҧi, và ô tô ÿi
bên trái, xe ÿҥp cǊng ÿi bên trái. Khi phҧi ÿi trên nhӳng
con ÿѭӡng nhiӅu xe, hay khi ÿѭӧc phép thì xe ÿҥp nên
ÿi trên lӅ dành cho ngѭӡi ÿi bӝ. Tuy nhiên khi ÿi ӣ ÿây
cҫn phҧi chú ý là ngѭӡi ÿi bӝ ÿѭӧc ѭu tiên.
ԚHãy tuân thӫ ÿèn giao thông. Ĉèn giao thông ӣ Nhұt
ÿәi màu theo thӭ tӵ xanh ĺ vàng ĺ ÿӓ ĺ xanh. Khi
ÿèn xanh thì có thӇ qua ÿѭӡng ÿѭӧc, nhѭng khi ÿèn
vàng và ÿèn ÿӓ thì không qua ÿѭӧc.
ԛKhông lái xe mӝt tay, tay còn lҥi cҫm ô hay ÿiӋn thoҥi
di ÿӝng. Không ÿѭӧc chӣ ÿôi.
ԜBan ÿêm ÿi xe phҧi bұt ÿèn. ĈӇ ô tô và ngѭӡi ÿi bӝ dӉ
nhұn ra xe, nên dán tape phҧn quang trên xe, và nên
mһc quҫn áo màu sáng. Khi trӡi mѭa, hãy mһc áo mѭa
và lái xe hai tay.
Vào tháng 4, ӣ NB có mӣ cuӝc vұn ÿӝng an toàn
giao thông toàn quӕc. Khҭu hiӋu cho cuӝc vұn ÿӝng này
ÿѭӧc chӑn tӯ nhӳng câu khҭu hiӋu do ngѭӡi dân gӱi
ÿӃn.
Cuӕi cùng, chúng tôi xin giӟi thiӋu mӝt vài khҭu hiӋu
cӫa cuӝc vұn ÿӝng này năm nay, các bҥn ÿӑc thӱ và ghi
nhӟ nhé.
Ԙ“Mӝt tay cҫm lái, mӝt tay alô là gӑi tai nҥn” (Vӯa ÿi xe
ÿҥp vӯa dùng ÿiӋn thoҥi di ÿӝng)
ԙ“Ĉèn chӟp không qua, là câu cӱa miӋng mӑi ngѭӡi”
(Cách băng qua ÿѭӡng cӫa ngѭӡi ÿi bӝ)
Ԛ“Phóng nhanh, xe ÿҥp thành hung khí” (Ĉi xe ÿҥp vӟi
tӕc ÿӝ nhanh)
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