Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Vietnamese

LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW

Người an toàn, Nơi chốn an toàn

Những cách lái xe kém cỏi, gây chậm trễ hay chỉ là tình trạng xe cộ nói chung có thể gây bực mình và dẫn đến
những hành vi hung hăng trong lúc quý vị và những người khác đang cố gắng đi đến nơi mình muốn đến.
Điều này có thể dẫn đến tai nạn, những kiểu cách lái xe hung hăng hay lấn lướt (lái xe một cách đe dọa) hay
thậm chí cả những vụ xung đột đầy bạo lực của những người sử dụng đường lộ.
Dưới đây là một số các bước đơn giản mà tất cả chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ chính mình tránh những
vụ xung đột xảy ra trên đường lộ.

Bảo vệ chính mình trên đường lộ
■■ LUÔN LUÔN lập kế hoạch và dành nhiều thời giờ để đến nơi mình đang đến.
■■ BẢO ĐẢM xe quý vị được bảo trì đúng đắn và có đủ nhiên liệu cho chuyến đi.
■■ ĐỪNG BAO GIỜ lái xe khi quý vị quá mệt mỏi và hãy nghỉ ngơi đầy đủ trước và trong bất kỳ cuộc hành
trình nào. Đừng tin vào mình khi mệt mỏi

Bảo vệ những người khác trên đường lộ
■■ KHÔNG BAO GIỜ để bị sao nhãng khi lái xe. Đừng sử dụng điện thoại khi ngồi trong xe. Đừng Đụng Tay Vào.
■■ LUÔN LUÔN cố gắng tỏ ra lịch sự, kiên nhẫn, lái xe không vượt quá tốc độ giới hạn và lái xe một cách an toàn.
■■ ĐỪNG dính líu vào hay khuyến khích các hành vi hung hăng nơi người khác.

Bảo vệ chính mình trên đường lộ
■■ LUÔN LUÔN ngồi yên trong xe nếu bị một người lái xe khác đối đầu. Đừng tự ý giải quyết mọi chuyện.
■■ ĐỪNG BAO GIỜ bấm còi quá nhiều. Công dụng của còi xe là để báo động tức thời chứ không phải để
thay thế tiếng la hét.
■■ LUÔN LUÔN trình báo các người lái xe nguy hiểm hay hung hăng cho cảnh sát.
Muốn biết thêm các hướng dẫn về an toàn giao thông, xin vào trang mạng
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au
Hay theo dõi Bộ Chỉ huy Tuần tra Xe cộ và Xa lộ trên Facebook
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au

Trong tình huống khẩn cấp hay đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp không khẩn cấp.

Bảo vệ tránh các vụ bạo động trên đường phố

Đường phố được làm ra để tất cả mọi người chúng ta cùng sử dụng. Bất kể chúng ta lái xe đi làm, đi nghỉ mát
hay chỉ là đến cửa tiệm, đường phố là một phần quan trọng trong hầu hết cuộc sống của mọi người chúng ta.
Là người sử dụng đường lộ, quý vị có trách nhiệm lái xe theo đúng luật đi đường và theo cách an toàn cho tất
cả người sử dụng đường lộ.

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.

