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Hướng dẫn dành cho 
Người lái xe
về điều khiển xe, an toàn và cấp bằng
xe hơi và xe tải nhẹ





This Vietnamese version is NOT a 
publication of the Government of 
Alberta. The Government of Alberta 
is not responsible for the accuracy of 
this translation. The responsibility rests 
entirely with the Calgary Vietnamese 
Women’s Association. Permission for the 
graphics has been granted by Alberta 
Transportation.

This book has been translated from 
the “Driver’s guide to operation, safety 
and licensing: cars and light trucks 
(January 2021)” published by the 
Government of Alberta. The Vietnamese 
version belongs to Calgary Vietnamese 
Women’s Association. This book may 
not be distributed or reproduced without 
permission from the Calgary Vietnamese 
Women’s Association.

Quyển sách này được dịch từ Driver’s 
guide to operation, safety and licensing: 
cars and light trucks (Tháng 1/2021)” của 
chính phủ Alberta. Bản quyền phiên bản 
tiếng Việt thuộc về Hội Phụ Nữ Việt tại 
Calgary. Quyển sách này không được sao 
chép và phát tán nếu không có sự cho 
phép của Hội Phụ Nữ Việt tại Calgary.

Để Truy Cập Website của Hội Phụ Nữ  
Việt ở Calgary, bạn có thể quét mã QR 
dưới đây:

Hướng dẫn dành cho 
Người lái xe
về điều khiển xe, an toàn và cấp bằng
xe hơi và xe tải nhẹ

Phone: 587-719-1199 Email: info@cavwa.org Website: http://www.cavwa.org
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Khi bạn ngồi trên ghế của người lái xe, 
một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước 
mắt bạn. Đối với người lái xe ở mọi lứa 
tuổi, việc lấy bằng lái xe có thể là một sự 
kiện trọng đại của đời người, mang đến 
những cơ hội về công ăn việc làm, khả 
năng di chuyển và sự độc lập.

Việc lái xe đi kèm với trách nhiệm và rủi 
ro. Sau đây là những kỹ năng chính mà 
bạn phải phát triển để tự chuẩn bị cho việc 
thực hiện trách nhiệm này.

Thái độ: 
Hình thành thái độ lái xe an toàn và có 
trách nhiệm mỗi khi bạn lái xe.

Nhận thức: 
Nhận thức được những gì đang xảy ra 
xung quanh bạn khi bạn lái xe và luôn đưa 
ra quyết định có trách nhiệm về các mối 
nguy hiểm và vấn đề.

Hiểu biết: 
Học và nắm vững luật giao thông cũng 
như các quy tắc đường bộ.

Kỹ năng: 
Ghi danh vào các chương trình đào tạo 
dành cho người lái xe để tìm hiểu thêm về 
việc điều khiển phương tiện cơ giới một 
cách an toàn.

Để phát triển sự nhận thức, hiểu biết và kỹ 
năng này thì cần phải học tập, huấn luyện 
và thực hành. Thái độ của bạn được thể 
hiện trong các quyết định bạn đưa ra về 
việc trở thành một người lái xe có trách 
nhiệm. Hãy sẵn sàng tỏ ra lịch sự với 
những người tham gia giao thông khác. 
Luôn lái xe một cách chủ động.

Bên cạnh tất cả những lợi ích mà phương 
tiện cơ giới mang lại, còn có cả phí tổn 
nữa. Ngoài các chi phí trực tiếp để xây 
dựng và bảo trì các con đường của chúng 
ta, còn có các chi phí về môi trường và 
con người. Những con số thống kê gần 
đây về an toàn đường bộ ở Alberta cho 
thấy trong năm 2016 có 133,124 vụ va 
chạm được báo cáo. Trong năm này, 273 
người đã thiệt mạng và 12,465 người bị 
thương trong các vụ va chạm đó. Hầu hết 
các va chạm đều có thể phòng tránh được.

Văn phòng An toàn Giao thông (Office of 
Traffic Safety) khuyến nghị rằng bạn nên 
học và luyện tập ở một trường dạy lái 
xe được cấp phép để nâng cao hiểu biết 
và kỹ năng của mình. Có các khóa đào 
tạo cho người lái xe về việc điều khiển 
các phương tiện chở khách, phương tiện 
thương mại và xe mô tô.

Nếu bạn cần thông tin về trường dạy lái 
xe, hoặc thông tin về quá trình thi để lấy 
bằng lái xe:

• tham khảo danh bạ ở địa phương  
của bạn

• truy cập  
www.alberta.ca/driving-vehicles.aspx 
(dưới phần Dạy Lái xe)

• liên hệ với Tổng đài của Cơ quan 
Giao thông Vận tải Alberta (Alberta 
Transportation Call Centre) theo số 
780–427–8230. Bạn có thể liên hệ các 
văn phòng của Chính quyền Alberta 
miễn phí từ mọi nơi trong tỉnh bằng cách 
bấm số 310–0000 trước 

Giới thiệu

http://www.alberta.ca/driving-vehicles.aspx
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Các hướng dẫn sau đây cung cấp thông 
tin về cách điều khiển an toàn xe hơi và 
xe tải nhẹ, xe thương mại,

và xe mô tô, và cấp bằng cho người lái 
xe. Các hướng dẫn này cung cấp thông 
tin cho tất cả các hạng bằng lái xe ở 
Alberta, và sẽ giúp bạn lấy được bằng 
lái xe ở Alberta. Hãy cân nhắc giữ các 
hướng dẫn này trên xe của bạn làm tài 
liệu tham khảo.

Hướng dẫn dành cho Người lái xe về 
Điều khiển xe, An toàn và Cấp bằng

Xe hơi và Xe tải Nhẹ

Hướng dẫn này cung cấp thông tin cho 
tất cả các lái xe.

Hướng dẫn dành cho Người lái xe 
Thương mại về Điều khiển xe, An toàn 
và Cấp bằng

Xe tải, Xe buýt, Xe Ứng cứu Khẩn cấp và 
Xe taxi

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về 
việc lái xe thương mại. Hướng dẫn này 

được sử dụng cùng với Hướng dẫn dành 
cho Người Lái xe về Điều khiển xe, An 
toàn và Cấp bằng. Cả hai hướng dẫn này 
nên được sử dụng khi chuẩn bị làm bài 
kiểm tra hiểu biết và khi học cách điều 
khiển xe tải, xe ứng cứu khẩn cấp, xe 
taxi, xe buýt cũng như khi xử lý hàng hóa 
nguy hiểm.

Hướng dẫn dành cho Người lái xe về 
Điều khiển xe, An toàn và Cấp bằng

Xe mô tô, Xe gắn máy và Xe đạp Điện

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về 
cách điều khiển an toàn đối với xe mô tô, 
xe gắn máy và xe đạp điện. Hướng dẫn 
này được sử dụng cùng với Hướng dẫn 
dành cho Người lái xe về Điều khiển xe, 
An toàn và Cấp bằng.

Geared to Go: Sách bài tập để Huấn 
luyện những Người lái xe Mới

Hướng dẫn này hỗ trợ những người 
hướng dẫn đang giám sát những người 
lái xe mới trong khi họ tích lũy kinh 
nghiệm và phát triển kỹ năng.

Những hướng dẫn hiện có:

STOP

STOP

SCHOOL
BUS

MAXIMUM

Hướng dẫn cho  
Người lái xe
về điều khiển xe, an toàn và 
cấp bằng 

xe hơi và xe tải nhẹ

Hướng dẫn cho Người 
lái xe Thương mại
về điều khiển xe, an toàn và 
cấp bằng 

xe tải, xe buýt, xe ứng cứu khẩn 
cấp và xe taxi

Hướng dẫn cho  
Người lái xe
về điều khiển xe, an toàn và 
cấp bằng 

xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp có trợ lực

Geared to Go
Sách Bài tập để Huấn luyện những 
Người Lái xe Mới
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Thông tin trong những hướng dẫn này 
giải thích các thực hành tốt nhất để lái 
xe, nhưng không thể đề cập đến mọi tình 
huống. Bạn phải sử dụng khả năng phán 
đoán và thái độ an toàn là trên hết để đưa 
ra quyết định trong các tình huống thực tế 
trên đường.

Những hướng dẫn này giải thích các luật 
chi phối sự di chuyển của các phương 
tiện và con người trên các con đường ở 
Alberta. Đây chỉ là tài liệu hướng dẫn và 
không phải tài liệu có thẩm quyền pháp lý.

Các luật áp dụng cho việc lái xe có trong 
Đạo luật An toàn Giao thông (Traffic Safety 
Act) và các quy định liên quan của đạo luật 
này. Các tài liệu này hiện có tại 
www.qp.alberta.ca/Laws_ Online.cfm, 
và:

Queen’s Printer Bookstore  
Suite 700, Park Plaza 10611–98 Avenue 
Edmonton, Alberta T5K 2P7

ĐT: 780–427–4952

Fax: 780–452–0668

Để gọi miễn cước từ mọi nơi trong Alberta, 
hãy bấm số 310–0000, sau đó bấm số  
cần gọi.

 

Để biết thêm thông tin về người 
lái xe và xe
Các bài kiểm tra hiểu biết được thực hiện 
tại các văn phòng đại lý đăng ký. Các 
bài thi sát hạch đường bộ Hạng 4, 5 và 
6 được thực hiện bởi các giám khảo sát 
hạch lái xe có giấy phép thông qua các đại 
lý đăng ký của Alberta thay mặt cho Chính 
quyền Alberta và có thể được xếp lịch 
thông qua một đại lý đăng ký của Alberta.

Các bài thi sát hạch đường bộ cho người 
lái xe thương mại Hạng 1, 2 và 3 được 
thực hiện bởi các giám khảo sát hạch 
lái xe của Chính quyền Alberta và có thể 
được xếp lịch thông qua một đại lý đăng ký 
của Alberta hoặc trực tuyến thông qua hệ 
thống xếp lịch trực tuyến của Chính quyền 
Alberta.

Để tìm các dịch vụ thi và thông tin về cấp 
bằng lái xe và đăng ký xe:

• truy cập  
www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx

• truy cập  
www.servicealberta.ca/1641.cfm

• truy cập Hiệp hội các Cơ quan Đăng 
ký Alberta (Association of Alberta 
Registries) tại www.e-registry.ca

• tham khảo danh bạ ở địa phương của 
bạn dưới phần các Dịch vụ Cấp bằng 
và Đăng ký (License and Registry 
Services)

• gọi số 780–427–7013 (Service Alberta)

http://www.qp.alberta.ca/Laws_ Online.cfm
http://www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx
http://www.servicealberta.ca/1641.cfm
http://www.e-registry.ca
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1
Thông tin về 
việc Cấp bằng
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Cấp bằng lái xe  
theo thang bậc
Tất cả những người lái xe mới bất kể tuổi 
tác đều thuộc chương trình Cấp bằng 
Lái xe theo Thang bậc (Graduated Driver 
Licensing - GDL). Chương trình này đảm 
bảo những người mới lái xe nhận được sự 
hỗ trợ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết 
để làm được công việc lái xe phức tạp. 
GDL tăng mức độ an toàn đường bộ bằng 
cách tạo ra một môi trường an toàn và có 
sự kiểm soát cho tất cả những người mới 
lái xe.

Là người lái xe GDL, bạn sẽ giữ một trong 
các loại bằng lái xe sau:

• Giai đoạn Một: Hạng 7  
(Bằng Lái xe Học viên)

• Giai đoạn Hai: Hạng 5-GDL  
(Bằng Tập sự)

Thông tin sau đây nêu bật các đặc điểm 
chính của giai đoạn Học viên (Giai đoạn 
Một) và Tập sự (Giai đoạn Hai) của 
chương trình Cấp bằng Lái xe theo  
Thang bậc.

Giai đoạn 1: Học viên (Hạng 7)
Để lấy bằng lái xe học viên hạng 7,  
bạn phải:

 � từ 14 tuổi trở lên
 � vượt qua cuộc kiểm tra thị lực
 � vượt qua bài kiểm tra hiểu biết về luật 
đường bộ
 � có sự đồng ý của cha mẹ nếu bạn dưới 
18 tuổi
 � có giấy tờ tùy thân hợp lệ

Các điều kiện dành cho học viên:

• Bạn phải giữ bằng lái xe học viên (hạng 
7) trong ít nhất một năm.

• Bạn phải được kèm bởi một người lái xe 
được  cấp bằng đầy đủ (không phải tập 
sự GDL) từ 18 tuổi trở lên và ngồi bên 
cạnh bạn.

• Bạn không được phép lái xe từ nửa 
đêm đến 5 giờ sáng.

• Bạn không được phép chở nhiều hành 
khách hơn số dây an toàn.

• Bạn sẽ bị đình chỉ bằng nếu bạn  bị trừ 
từ tám điểm trở lên.

• Bạn phải có nồng độ cồn và ma túy 
bằng không khi lái xe hơi/xe tải nhẹ 
(hoặc lái xe mô tô).

Giai đoạn 2: Tập sự GDL  
(Hạng 5-GDL)
Để trở thành một người lái xe tập sự,  
bạn phải:

 � giữ bằng lái xe hạng 7 của bạn trong 
một năm (thời gian này sẽ được gia 
hạn nếu bạn bị đình chỉ các đặc quyền 
lái xe)

 � từ 16 tuổi trở lên

 � vượt qua bài thi sát hạch đường bộ cơ 
bản hạng 5 của Alberta

Các điều kiện dành cho người lái xe 
tập sự:

• Bạn phải là người lái xe tập sự trong 
thời gian tối thiểu là hai năm.

• Bạn không được chở nhiều hành khách 
hơn số dây an toàn.

• Bạn sẽ bị đình chỉ bằng nếu bạn bị trừ 
từ 8 điểm trở lên.

• Bạn phải có nồng độ cồn bằng không 
khi lái xe.

• Bạn không thể đổi hạng bằng lái xe 
của mình thành bằng lái xe thương mại 
(hạng 1, 2, 3 hoặc 4).

• Bạn không thể đóng vai trò là người lái 
xe ngồi cạnh để kèm cho học viên.

Giai đoạn 3: Bằng lái xe đầy đủ, 
không phải GDL (Hạng 5)
Để trở thành một người lái xe được cấp 
bằng đầy đủ, bạn phải:

 � không bị đình chỉ bằng trong mười hai 
tháng cuối của giai đoạn tập sự
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 � vượt qua bài thi sát hạch đường bộ 
nâng cao

Sẽ mất tối thiểu ba năm để hoàn thành cả 
giai đoạn học viên và giai đoạn tập sự của 
chương trình này.

Kết thúc chương trình GDL
Không bắt buộc phải kết thúc chương trình 
GDL. Tuy nhiên, nếu bạn kết thúc GDL, 
bạn sẽ:

• chuyển từ bằng lái xe hạng 5-GDL lên 
bằng lái xe hạng 5 đầy đủ

• đủ điều kiện để đổi hạng thành bằng lái 
xe hạng 1, 2, 3 hoặc 4

• tăng số điểm trừ bạn được phép có

• loại bỏ điều kiện không được dùng rượu 
bia và ma túy

• có thể là người lái xe ngồi cạnh để kèm 
cho học viên

Để kết thúc chương trình GDL, bạn phải:

 � ở trong giai đoạn tập sự tối thiểu hai 
năm
 � không bị đình chỉ bằng trong mười hai 
tháng cuối của giai đoạn tập sự kéo dài 
hai năm
 � vượt qua bài thi sát hạch đường bộ 
nâng cao

Bài kiểm tra hiểu biết
Để lấy bằng lái xe học viên, bạn sẽ cần 
phải vượt qua một bài kiểm tra hiểu biết. 
Bạn có thể làm bài kiểm tra hiểu biết 
của mình tại hầu hết các văn phòng Đại 
lý Đăng kiểm Alberta (Alberta Registry 
Agent). Bài kiểm tra này dựa trên các câu 
hỏi lấy từ hướng dẫn này. Bạn sẽ được hỏi 
về những thực hành lái xe an toàn, luật lái 
xe và biển báo trên đường.

Bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm 
và bạn phải đạt tối thiểu 25 câu trả lời 
đúng trong tổng số 30 câu trả lời thì mới 
vượt qua bài kiểm tra. Bạn sẽ làm bài kiểm 
tra trên máy tính.

Khi bạn vượt qua bài kiểm tra hiểu biết, 
bạn phải đem giấy phép kiểm tra hiểu biết 
bạn đã mua để làm bài kiểm tra đến một 
đại lý đăng ký để đảm bảo bằng lái xe của 
bạn được cập nhật. Giấy phép kiểm tra 
hiểu biết không phải là bằng lái xe.

Bài kiểm tra hiểu biết dạng điện tử cho 
người lái xe Hạng 7 được cung cấp bằng 
25 ngôn ngữ sau:

• Tiếng Amharic
• Tiếng Ả Rập
• Tiếng Trung (Giản thể)
• Tiếng Trung (Phồn thể)
• Tiếng Cree
• Tiếng Hà Lan
• Tiếng Anh
• Tiếng Farsi
• Tiếng Pháp
• Tiếng Đức
• Tiếng Hindi
• Tiếng Ý
• Tiếng Hàn Quốc
• Tiếng Oromo
• Tiếng Ba Lan
• Tiếng Bồ Đào Nha
• Tiếng Punjabi
• Tiếng Nga
• Tiếng Somali
• Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Tagalog
• Tiếng Thái
• Tiếng Ukraina
• Tiếng Urdu
• Tiếng Việt

Bạn phải trả phí cho mỗi bài kiểm tra hiểu 
biết và bạn chỉ được làm một bài kiểm tra 
trong một ngày.
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Yêu cầu về thị lực
Bạn bắt buộc phải được đánh giá thị lực 
trước khi bạn đủ điều kiện để lấy Bằng Lái 
xe của Alberta. Nếu bạn không đáp ứng 
các tiêu chuẩn về thị lực, bạn sẽ được 
giới thiệu đến bác sĩ đo thị lực hoặc bác 
sĩ nhãn khoa để họ hoàn thành biểu mẫu 
Chuyển tiếp Thị lực (Vision Referral) cho 
bạn. Nếu bạn đeo kính điều chỉnh khúc xạ 
hoặc kính áp tròng, hãy mang theo kính 
khi đi đánh giá thị lực.

Bài thi sát hạch đường 
bộ Hạng 5
Hạng 5 là bằng lái xe phổ biến nhất, cho 
phép người lái xe điều khiển xe hơi và các 
loại xe hạng nhẹ khác.

Bài thi sát hạch đường bộ  
cơ bản
Việc vượt qua bài thi sát hạch đường bộ 
cơ bản cho phép người lái xe GDL chuyển 
từ hạng 7 (Học viên) sang bằng lái xe 
hạng 5-GDL. Bài thi này xác định liệu học 
viên đã phát triển đầy đủ các kỹ năng lái 
xe cần thiết như điều khiển phương tiện 
an toàn, khả năng phán đoán và hiểu biết 
về các quy tắc đường bộ hay chưa để trở 
thành người lái xe tập sự hạng 5-GDL.

Khi bạn vượt qua bài thi sát hạch đường 
bộ cơ bản này, bạn phải đem giấy phép thi 
thực hành đường bộ bạn đã mua để làm 
bài thi đến một đại lý đăng ký để đảm bảo 
bằng lái xe của bạn được cập nhật. Giấy 
phép thi sát hạch đường bộ không phải là 
bằng lái xe.

Trong giai đoạn tập sự, bạn sẽ có tối thiểu 
hai năm để phát triển thêm các kỹ năng 
cần thiết để thi sát hạch đường bộ nâng 
cao và kết thúc chương trình GDL.

Bài thi sát hạch đường bộ này kéo dài 
khoảng 30 phút. Thời gian này sẽ bao gồm 
các hướng dẫn của giám khảo sát hạch lái 

xe trước khi tiến hành bài thi và phần tóm 
tắt kết quả của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu 
chứng minh khả năng điều khiển phương 
tiện của mình một cách an toàn mà không 
cần được giám sát trong khi tương tác với 
những người tham gia giao thông khác.

Xe dùng trong bài thi sát hạch đường bộ 
của bạn phải ở trong tình trạng hoạt động 
ở mức chấp nhận được và phải có những 
thứ sau:
• một biển số hợp lệ và bảo hiểm
• đèn pha, đèn phanh/thắng và đèn tín 

hiệu/xi-nhan
• còi
• đồng hồ đo tốc độ
• phanh/thắng và phanh/thắng ở chế độ 

đỗ/đậu
• kính chắn gió/cần gạt nước không bị 

vướng 
• lốp xe trong tình trạng tốt
• cửa tài xế và cửa hành khách
• ghế xe/dây an toàn
• hệ thống xả/bộ giảm thanh
• gương
• đủ nhiên liệu cho một bài thi sát hạch 

đường bộ
Bài thi sẽ bao gồm việc xác định và vận 
hành các bộ điều khiển xe của bạn. Điều 
này bao gồm:
• điều khiển xe (lái, phanh/thắng và kiểm 

soát tốc độ)
• chọn làn đường thích hợp để rẽ/quẹo
• quan sát và tuân thủ vùng tốc độ
• xác định quyền ưu tiên tại các giao lộ và 

trong khi chuyển làn đường
• thể hiện hiểu biết và kỹ năng tại các 

giao lộ có và không có biển báo và điều 
khiển bằng tín hiệu

• tương tác với những người tham gia 
giao thông khác theo cách không gây 
cản trở

• đỗ/đậu xe - đỗ/đậu xe vuông góc, trên 
đường dốc lên hoặc dốc xuống và song 
song (người lái xe trên 65 tuổi không bắt 
buộc phải đỗ/đậu xe song song)
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Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần 
“Chuẩn bị cho Bài thi Sát hạch Đường bộ của 
Bạn” (“Preparing for Your Road Test”) trên 
trang web của Bộ Giao thông Vận tải Alberta 
(Alberta Transportation).

Bài thi sát hạch đường bộ  
nâng cao
Bài thi sát hạch đường bộ nâng cao xác 
định liệu một người lái xe tập sự đã đạt 
được các kỹ năng và kinh nghiệm lái xe 
nâng cao cần thiết trong các điều kiện 
không thuận lợi để trở thành một người lái 
xe được cấp phép đầy đủ hay chưa. Bạn 
sẽ cần phải vượt qua bài thi này để kết 
thúc Chương trình Cấp bằng Lái xe theo 
Thang bậc (Graduated Licensing Program) 
và trở thành người lái xe hạng 5 (không 
phải GDL) đầy đủ.

Bài thi sát hạch đường bộ này kéo dài 
khoảng 60 phút, bao gồm các hướng dẫn 
của giám khảo sát hạch lái xe trước khi 
tiến hành bài thi và phần tóm tắt kết quả 
của bạn. Bài thi sát hạch đường bộ nâng 
cao cũng sẽ bao gồm:

• nhiều loại giao lộ khác nhau, bao gồm 
cả giao lộ chữ ‘T’ không có tín hiệu điều 
khiển

• đường cao tốc 80 đến 100 km/giờ
• nhập vào xa lộ, với các làn tăng tốc và 

giảm tốc
• khu vực có lưu lượng giao thông lớn
• đỗ/đậu xe - đỗ/đậu xe theo góc hoặc 

vuông góc. Bài thi nâng cao bao gồm 
đỗ/đậu xe song song và trên đường dốc

Một số lý do phổ biến khiến bạn không 
vượt qua được bài thi sát hạch đường bộ

• Vượt quá số điểm tối thiểu bị trừ  
do các lỗi.

• Không kể đến số điểm trừ do lỗi, sau 
đây là một số lý do sẽ khiến bạn tự động 
bị đánh trượt:

• Vượt quá tốc độ cho phép hoặc lái xe 
quá nhanh so với tình trạng đường sá.

• Không dừng hẳn trước khi đi qua giao 
lộ có biển báo dừng xe (stop sign) hoặc 
trước khi rẽ/quẹo phải ở đèn đỏ.

• Không nhường quyền ưu tiên tại giao lộ 
hoặc khi chuyển làn đường.

• Gây cản trở giao thông do lái xe quá 
chậm hoặc dừng không cần thiết.

• Leo lên lề đường khi đang đỗ/đậu xe 
hoặc không thể đỗ/đậu xe đúng luật 
trong ba lần thử.

• Không giảm tốc độ hoặc không quan 
sát đầy đủ tại các giao lộ không có tín 
hiệu điều khiển(bạn phải sẵn sàng để 
nhường cho người lái xe ở bên phải  
của bạn).

Khi bạn vượt qua bài thi sát hạch đường 
bộ, bạn phải đem giấy phép thi sát hạch 
đường bộ bạn đã mua để làm bài thi đến 
một đại lý đăng ký để đảm bảo bằng lái xe 
của bạn được cập nhật. Giấy phép thi sát 
hạch đường bộ không phải là bằng lái xe.

Các loại phương tiện 
cho hạng giấy phép
Hạng 7 (GDL)
Một người từ 14 tuổi trở lên có thể đăng 
ký Bằng Lái xe Học viên (Learners Driver’s 
Licence).

Cha mẹ hoặc người giám hộ phải cung 
cấp sự đồng ý trên đơn đăng ký nếu người 
đăng ký dưới 18 tuổi. Để học và lái xe khi 
có người lái xe được cấp bằng đầy đủ kèm 
bên cạnh, người có bằng lái xe hạng 7 có 
thể điều khiển các loại phương tiện sau:

• xe hoặc kết hợp xe-toa moóc (trailer) 
mà người có bằng lái xe Hạng 5 có thể 
điều khiển

• xe mô tô (phải từ 16 tuổi trở lên khi học 
với người giám sát có bằng lái xe Hạng 
6 không phải GDL)

• xe gắn máy
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Hạng 5 - GDL
Tuổi cấp bằng tối thiểu là 16 tuổi.

Bất kỳ ai dưới 18 tuổi đăng ký bằng lái xe 
đều phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc 
người giám hộ.

Người có bằng lái xe hạng 5 GDL có thể 
điều khiển các loại phương tiện sau:

• xe hoặc kết hợp xe-toa moóc (trailer) 
mà người có bằng lái xe Hạng 5 có thể 
điều khiển

Hạng 5 - KHÔNG PHẢI GDL
Tuổi cấp bằng tối thiểu là 18 tuổi. Người có 
bằng lái xe hạng 5 KHÔNG PHẢI GDL có 
thể điều khiển các loại phương tiện sau:

• xe hoặc kết hợp xe-toa moóc (trailer) 
mà người có bằng lái xe Hạng 5 có thể 
điều khiển

• Các phương tiện có thể được điều khiển 
với bằng lái xe Hạng 5:

• xe chỉ có hai trục
• xe giải trí có không quá ba trục
• xe chỉ có hai trục trong khi xe đó đang 

kéo toa moóc có một hoặc nhiều trục và 
không được trang bị phanh/thắng hơi

• xe giải trí chỉ có hai trục trong khi xe đó 
đang kéo toa moóc có một hoặc nhiều 
trục và toa moóc không được trang bị 
phanh/thắng hơi

• xe giải trí có ba trục trong khi xe đó 
đang kéo toa moóc có một hoặc hai trục 
và không được trang bị phanh/thắng hơi

• xe gắn máy
• tất cả các phương tiện cơ giới thuộc 

các hạng 1, 2, 3 và 4 dành cho việc học. 
Người học lái xe phải từ 18 tuổi trở lên 
và có người giám sát với bằng lái xe 
hợp lệ cho loại xe đó.

• xe mô tô (để học với người giám sát có 
bằng lái Hạng 6 không phải GDL)

 
 
 

Người có bằng lái xe Hạng 5 không được 
điều khiển:

• xe mô tô (trừ khi để học)
• xe có sức chứa trên 15 chỗ ngồi trong 

khi chiếc xe đó đang chở bất kỳ người 
nào khác ngoài người lái xe

• xe chở khách để thu tiền của khách
• xe được trang bị phanh/thắng hơi, trừ 

khi người giám sát có chứng sử dụng 
phanh/thắng hơi 

Yêu cầu về bằng lái xe 
đối với xe chở khách
Bắt buộc phải có bằng lái xe Hạng 4 
khi chủ sở hữu hoặc người điều khiển xe, 
hoặc chủ lao động của người điều khiển 
xe, đang được trả tiền cho dịch vụ mà xe 
đang được sử dụng để cung cấp.

KHÔNG bắt buộc phải có bằng lái xe 
Hạng 4 khi chủ sở hữu hoặc người điều 
khiển xe, hoặc chủ lao động của người 
điều khiển xe, lái một chiếc xe chở khách 
cá nhân để chở hành khách nhưng không 
cố định hoặc không thường xuyên và nhận 
được thù lao cho:

• việc chi trả cho số kilomet đã đi, hoặc
• hoàn trả thẳng cho các chi phí tự trả liên 

quan trực tiếp đến việc chở khách như 
xăng, tiền đỗ/đậu xe, vé qua cổng và phí 
cầu đường, hoặc khi người điều khiển 
phương tiện tham gia thỏa thuận cung 
cấp dịch vụ chuyên chở để nhận thù lao 
chỉ cho:

• các thành viên gia đình của người  
điều khiển

• các thành viên trong hộ gia đình của 
người điều khiển

• những người mà người điều khiển là 
người giám hộ hợp pháp
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Chứng nhận phanh/
thắng hơi (Q)
Khi một người hoàn thành khóa học 
phanh/thắng hơi được phê duyệt tại 
Alberta thông qua một cơ quan có thẩm 
quyền, chứng nhận phanh/thắng hơi  
(chữ Q) sẽ được ghi trên bằng lái xe của 
người đó.

Bắt buộc phải có chứng nhận phanh/thắng 
hơi cho những người điều khiển những 
chiếc xe có:

• hệ thống phanh/thắng chỉ dùng khí, 
hoặc

• hệ thống phanh/thắng kết hợp thủy lực 
và khí

Để biết thông tin về việc tham gia một 
khóa học phanh/thắng hơi đã được phê 
duyệt, vui lòng tham khảo trang web của 
chúng tôi: www.alberta.ca/air-brake-
program.aspx

Giám khảo sát hạch  
lái xe
Các giám khảo sát hạch lái xe có trách 
nhiệm đảm bảo chỉ những người đủ tiêu 
chuẩn mới nhận được bằng lái xe. Các 
bài thi sát hạch đường bộ chỉ được thực 
hiện bởi những người được Chính quyền 
Alberta chỉ định làm giám khảo sát hạch lái 
xe. Để biết thông tin về cách trở thành một 
giám khảo sát hạch lái xe được cấp phép 
để thực hiện các bài thi sát hạch đường bộ 
ở Alberta, hãy truy cập  
www.alberta.ca/apply-to-become-a- 
licensed-driver-examiner.aspx

Các Văn phòng Đại lý Đăng ký là địa 
điểm chính để bắt đầu và kết thúc các 
bài thi sát hạch đường bộ. Trong một bài 
thi sát hạch đường bộ, không được phép 
chở theo hành khách hoặc vật nuôi. Một 
trường hợp ngoại lệ đối với quy định này 

là khi giám khảo đi cùng với một viên chức 
chính quyền trong một buổi đào tạo hoặc 
giám sát.

Các bài thi sát hạch đường bộ Hạng 4, 5 
và 6 được thực hiện bởi các giám khảo sát 
hạch lái xe có giấy phép thông qua các đại 
lý đăng ký của Alberta thay mặt cho Chính 
quyền Alberta. Các giám khảo sát hạch 
lái xe có giấy phép được chính quyền 
đào tạo, cấp phép, giám sát và kiểm tra. 
Những bài thi sát hạch đường bộ có thể 
được xếp lịch thông qua một đại lý đăng 
ký của Alberta.

Các bài thi sát hạch đường bộ cho người 
lái xe thương mại Hạng 1, 2 và 3 được 
tiến hành bởi các giám khảo sát hạch lái 
xe của Chính quyền Alberta và có thể 
được xếp lịch thông qua đại lý đăng ký của 
Alberta hoặc trực tuyến thông qua  
hệ thống xếp lịch trực tuyến của Chính 
quyền Alberta.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách đặt 
lịch thi sát hạch đường bộ, vui lòng tham 
khảo trên website của chúng tôi:  
www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx

Bằng lái xe
Bằng lái xe là giấy phép để điều khiển một 
phương tiện cơ giới được cấp theo Đạo 
luật An toàn Giao thông (Traffic Safety 
Act). Một người không được lái xe cơ giới 
trên xa lộ trừ khi người đó có mang theo 
bằng lái xe của mình. Theo yêu cầu của 
một nhân viên trật tự trị an (peace officer), 
một người đang lái xe cơ giới phải xuất 
trình bằng lái xe, bảo hiểm và đăng ký hợp 
lệ của mình.

Hãy đảm bảo rằng bạn luôn mang theo 
những giấy tờ này mỗi khi bạn điều khiển 
một phương tiện cơ giới.

http://www.alberta.ca/air-brake-program.aspx
http://www.alberta.ca/air-brake-program.aspx
http://www.alberta.ca/apply-to-become-a- licensed-driver-examiner.aspx 
http://www.alberta.ca/apply-to-become-a- licensed-driver-examiner.aspx 
http://www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx
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Đăng ký bằng lái xe ở 
Alberta
Những dịch vụ về cấp bằng lái xe được 
cung cấp thông qua mạng lưới đại lý đăng 
ký của Alberta.

Khi đăng ký bằng lái xe ở Alberta, bạn phải 
cung cấp giấy tờ tùy thân.

Để biết thông tin về các yêu cầu đối 
với giấy tờ tùy thân, hãy truy cập www.
alberta.ca/id-requirements-for- 
identification-cards.aspx hoặc liên hệ với 
một đại lý đăng ký tại  
www.alberta.ca/service-alberta.aspx

Bằng lái xe chỉ có thể được cấp cho cư 
dân của Alberta. Một cư dân là một người 
có quyền hợp pháp có mặt tại Canada, 
người này sinh sống lâu dài ở Alberta và 
thường có mặt ở Alberta.

Người đăng ký có gốc gác từ bên ngoài 
Canada hoặc Hoa Kỳ phải xuất trình các 
giấy tờ nhập cư phù hợp thì mới được coi 
là cư dân.

Yêu cầu về sự đồng ý  
của cha mẹ
Nếu bạn dưới 18 tuổi và đang nộp đơn 
đăng ký bằng lái xe lần đầu tiên, thì cha 
mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn 
phải xuất trình bằng chứng về quyền giám 
hộ và phải cùng bạn đến văn phòng đăng 
ký để ký tên thể hiện sự đồng ý trong hồ 
sơ đăng ký bằng lái của bạn.

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp 
có quyền rút lại sự đồng ý của họ bằng 
văn bản vào bất kỳ lúc nào cho đến khi 
người đăng ký đủ 18 tuổi. Nếu họ làm vậy, 
các đặc quyền của bằng lái xe sẽ bị tạm 
ngưng.

Không cần chữ ký của cha mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp của bạn nếu bạn có thể 
cung cấp tài liệu chứng minh rằng bạn đã 
kết hôn hoặc tự lo cho bản thân.

Bằng lái không phải 
của Alberta cho khách 
du lịch và khách thăm
Một người đến thăm Alberta, người được 
phép lái xe cơ giới thuộc một hạng hoặc 
loại xe cụ thể theo bằng lái hoặc giấy phép 
hợp lệ được cấp bên ngoài Alberta thì 
không bắt buộc phải có bằng lái xe hiện 
còn hiệu lực và hợp lệ nếu người đó lái 
cùng loại hoặc hạng xe cơ giới khi đến 
thăm Alberta.

Cư dân mới của 
Alberta
Từ những nơi khác trong 
Canada
Những người mới chuyển đến Alberta có 
thể sử dụng bằng lái xe hợp lệ của họ 
được cấp bên ngoài Alberta trong 90 ngày 
đầu trong thời gian cư trú.

Họ phải đăng ký bằng lái xe ở Alberta và 
nộp bằng cũ của mình cho văn phòng đại 
lý đăng ký ở Alberta trong vòng 90 ngày 
đó. Việc giữ nhiều hơn một bằng lái xe là 
phạm pháp.

Tùy thuộc vào hạng của bằng, các hạn 
chế về tính tương đương của bằng lái xe 
có thể áp dụng cho những người đổi bằng 
lái xe từ một khu vực tài phán khác trong 
Canada.

Người đăng ký các loại bằng hạng 1, 2 
hoặc 4 phải cung cấp một báo cáo y khoa 
và vượt qua bài kiểm tra thị lực.

Để biết thêm thông tin về việc đổi bằng 
từ tỉnh khác, hãy tham khảo thêm trên 
website:  
www.alberta.ca/exchange-non- alberta-
licences.aspx

http://www.alberta.ca/id-requirements-for- identification-cards.aspx
http://www.alberta.ca/id-requirements-for- identification-cards.aspx
http://www.alberta.ca/id-requirements-for- identification-cards.aspx
http://www.alberta.ca/service-alberta.aspx
http://www.alberta.ca/exchange-non- alberta-licences.aspx 
http://www.alberta.ca/exchange-non- alberta-licences.aspx 
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Từ Hoa Kỳ
Những người có bằng được cấp ở Hoa 
Kỳ, ngoài những bằng thuộc hạng 5, 6 và 
7, phải hoàn thành tất cả các yêu cầu.

Khi bạn đăng ký, bạn có thể được yêu cầu 
cung cấp các tài liệu để chứng minh tình 
trạng cư trú. Để biết chi tiết, hãy hỏi tại 
văn phòng đại lý đăng ký ở địa phương 
của bạn.

Các quốc gia có thỏa thuận cấp bằng 
đối ứng Alberta hiện có Thỏa thuận Cấp 
bằng Đối ứng (Reciprocal Licensing 
Agreements) với các quốc gia sau:

• Áo
• Úc
• Bỉ
• Anh
• Pháp
• Đức
• Isle of Man
• Nhật Bản
• Hà Lan
• Bắc Ireland
• Hàn Quốc
• Scotland
• Thụy Sĩ
• Hoa Kỳ
• Xứ Wales

Một bằng lái xe hợp lệ từ quốc gia có Thỏa 
thuận Cấp bằng Đối ứng với Alberta có thể 
được đổi lấy bằng Hạng 5 khi người đăng 
ký xuất trình bằng lái hợp lệ của hạng 
tương đương.

Lưu ý: Việc đổi bằng của Nhật phải 
được hoàn thành tại một văn phòng 
đại lý đăng ký được chấp thuận. 
Cần có sự đồng ý của cha mẹ đối với 
những người đăng ký dưới 18 tuổi.

Tất cả các bằng thuộc hạng khác đều 
cần thi sát hạch và kiểm tra thị lực. Người 
đăng ký phải khai báo tất cả các tình trạng 
y tế và khuyết tật thể chất mà có thể ảnh 
hưởng đến khả năng điều khiển phương 
tiện cơ giới một cách an toàn của họ. Tất 
cả những người đăng ký phải xuất trình 
giấy tờ để chứng minh tình trạng nhập cư 
và cư trú cùng với giấy tờ nhận dạng được 
chấp nhận.

Các quốc gia không có thỏa 
thuận cấp bằng đối ứng
Một người đến Alberta từ bên ngoài 
Canada có thể nộp đơn để yêu cầu lịch 
sử lái xe trước đây của họ được ghi vào 
hồ sơ lái xe ở Alberta của họ. Đơn đăng 
ký thành công sẽ được miễn yêu cầu của 
chương trình Cấp bằng Lái xe theo Thang 
bậc (Graduated Driver Licensing - GDL) 
và cho phép người đó thi sát hạch đường 
bộ Hạng 5 mà không bắt buộc phải có 
bằng lái xe Hạng 7 trong một năm. Thông 
tin thêm về quy trình đổi bằng được cấp 
ở một quốc gia không đối ứng được cung 
cấp ở tất cả các văn phòng đại lý đăng ký.

Học sinh/Sinh viên
Học sinh/sinh viên không bắt buộc phải 
có bằng lái xe của Alberta khi điều khiển 
phương tiện cơ giới trong các trường  
hợp sau:

• Học sinh/sinh viên được phép điều 
khiển phương tiện cơ giới cùng loại 
hoặc cùng hạng theo luật của khu vực 
tài phán nơi học sinh/sinh viên thường 
cư trú.

• Các giấy tờ bắt buộc theo quy định của 
pháp luật ở khu vực tài phán nơi học 
sinh thường cư trú được học sinh/sinh 
viên mang theo hoặc để trong xe.

• Học sinh/sinh viên phải mang theo bằng 
chứng chứng minh rằng mình là học 
sinh/sinh viên toàn thời gian tại tỉnh này.

http://www.servicealberta.gov.ab.ca/pdf/AgentsJapan.pdf
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/pdf/AgentsJapan.pdf
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Yêu cầu y tế
Bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý 
phải khai báo bất kỳ tình trạng y tế hoặc 
thể chất nào mà có thể cản trở việc điều 
khiển xe cơ giới một cách an toàn. Nếu 
bạn có một tình trạng y tế hoặc thể chất, 
bạn sẽ được yêu cầu cung cấp biểu 
mẫu Khám Sức khỏe dành cho Người 
điều khiển Phương tiện Cơ giới (Medical 
Examination for Motor Vehicle Operators) 
đã điền đủ thông tin. Các biểu mẫu Khám 
Sức khỏe có thể được lấy từ văn phòng 
Đại lý Đăng ký của Alberta, bác sĩ hoặc y 
tá cao cấp của bạn.

Bác sĩ hoặc y tá cao cấp của bạn phải 
điền thông tin vào biểu mẫu này. Biểu mẫu 
Khám Sức khỏe phải được gửi lại cho văn 
phòng Đại lý Đăng ký của Alberta.

Một người từ 75 tuổi trở lên mà đăng ký 
bằng lái xe hoặc đang gia hạn bằng lái xe 
hiện có của họ phải cung cấp biểu mẫu 
Khám Sức khỏe dành cho Người điều 
khiển Phương tiện Cơ giới, và được kiểm 
tra thị lực tại một văn phòng Đại lý Đăng 
ký của Alberta. Biểu mẫu Khám Sức khỏe 
dành cho Người điều khiển Phương tiện 
Cơ giới phải được hoàn thành và có chữ 
ký của bác sĩ hoặc y tá cao cấp.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một 
báo cáo y khoa, bất kể tuổi tác của bạn, để 
xác định tình trạng sức khỏe của bạn cho 
việc điều khiển phương tiện cơ giới.

Bất kỳ người lái xe nào đều có thể được 
yêu cầu làm bài thi sát hạch đường bộ cơ 
bản nếu có lo ngại về tình trạng sức khỏe 
của họ.

Bằng Lái xe các hạng 1, 2  
hoặc 4
Người đăng ký hoặc gia hạn bằng lái xe 
hạng 1, 2 hoặc 4 phải cung cấp biểu mẫu 
Khám Sức khỏe dành cho Người điều 

khiển Phương tiện Cơ giới đã điền đủ 
thông tin. Điều này sẽ được yêu cầu năm 
năm một lần cho đến 45 tuổi, sau đó hai 
năm một lần cho đến khi 65 tuổi, và mỗi 
năm một lần sau đó.

Mã tình trạng và sự 
chứng nhận
Mã tình trạng
Một mã tình trạng có thể được thêm vào 
bằng lái xe của một người để đảm bảo 
rằng người đó đáp ứng các yêu cầu về 
việc điều khiển một phương tiện cơ giới. 
Ví dụ, tất cả người lái xe phải đáp ứng 
các yêu cầu cụ thể về thị lực thì mới được 
điều khiển xe. Nếu bạn cần mắt kính hoặc 
kính áp tròng để cải thiện thị lực của mình 
mới đáp ứng được những tiêu chuẩn cụ 
thể này, thì mã Tình trạng sẽ được ghi trên 
bằng lái xe của bạn để thể hiện yêu cầu 
này. Ngoài ra, một người có thể được yêu 
cầu đến bác sĩ hoặc y tá cao cấp để khám 
sức khỏe định kỳ thì mới được phép lái xe 
và điều này sẽ được ghi trên bằng lái xe.

Trong những tình huống hiếm gặp hơn, 
một thay đổi trong hoàn cảnh của một 
người có thể khiến người đó không thể 
điều khiển phương tiện một cách an toàn 
được nữa. Những tình huống này không 
phổ biến, nhưng có nghĩa là người đó 
không thể được cấp bằng để điều khiển 
phương tiện giao thông.

Mã chứng nhận
Mã chứng nhận trên bằng lái xe thể hiện 
rằng người đó đã được học hoặc đào tạo 
cụ thể, chẳng hạn như hoàn thành khóa 
học cho người mới lái xe hoặc một khóa 
học cụ thể để lái một xe buýt trường học. 
Sự chứng nhận cũng có thể cho biết rằng 
người đó được phép lái một loại xe có một 
tính năng cụ thể, chẳng hạn như xe có 
phanh/thắng hơi.
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Mỗi tình trạng hoặc sự chứng nhận đều có 
một mã chữ cái đính kèm với nó và có thể 
được thể hiện trên bằng lái xe. Các tình 
trạng và sự chứng nhận dành riêng cho 
bạn được ghi ở mặt trước của bằng lái xe, 
trong phần Tình trạng/Chứng nhận (Cond/
End). Một số mã tình trạng và sự chứng 
nhận có lời giải thích ở mặt sau của bằng 
lái xe.

Các loại mã tình trạng ghi trên 
bằng lái xe: 
A   Mắt kính Phù hợp
B   Tình trạng Đặc biệt
C   Khám Sức khỏe Định kỳ*
D   Báo cáo Thị lực Định kỳ*
E   Thi Sát hạch Lái xe Định kỳ*
F   Bằng lái Tạm thời Hợp lệ
H   Chỉ Lái xe Ban ngày
J   Gương Bên ngoài
K   Hộp số Tự động
L   Điều khiển bằng Tay
M   Đang được Cơ quan Giao thông   
      vận tải Alberta Xem xét*
N   Không bao gồm Hạng 2 và 4
P   Việc thi sát hạch chỉ được thực  
      hiện bởi Giám khảo Sát hạch  
      cấp Tỉnh*
T   Tình trạng Sức khỏe Đặc biệt*

Chứng nhận trên bằng lái xe: 
Q   Phanh/thắng Hơi
S   Xe buýt Trường học
V   Kết hợp Xe có Chiều dài Vượt  
     mức Bình thường
U   Đã Hoàn thành Khóa học Lái xe*

* Không xuất hiện trên bằng lái xe 

Đổi hạng cho bằng lái 
xe của bạn
Khi đổi hạng cho bằng lái xe của bạn (trừ 
trường hợp từ hạng 7 lên hạng 5), bạn 
phải xuất trình giấy tờ chứng minh rằng 
bạn đã hoàn thành bài kiểm tra hiểu biết 
và kiểm tra thị lực qua văn phòng đại lý 
đăng ký.

Việc đổi hạng cho bằng lái xe của bạn từ 
hạng hiện tại lên hạng 1, 2 hoặc 4 cũng sẽ 
cần một bản báo cáo y tế. Hãy xem phần 
yêu cầu y tế để biết thêm thông tin.

Phải nộp một khoản phí cho mỗi bài kiểm 
tra hiểu biết, bài thi sát hạch đường bộ và 
sau cùng là cho dịch vụ đổi hạng bằng lái.

Để biết thông tin về phí của bài kiểm tra 
hiểu biết, hãy truy cập www.alberta.ca/
drivers-knowledge-test.aspx

Để biết thông tin về phí của bài thi sát 
hạch đường bộ, hãy truy cập  
www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx.

Lái xe với bằng không đúng hạng là  
vi phạm pháp luật. Nếu chủ phương tiện 
cho phép xe của họ được sử dụng bởi 
người không có bằng lái xe với hạng phù 
hợp cho xe đó thì điều này là vi phạm 
pháp luật.

Thay thế bằng lái xe 
Alberta của bạn
Nếu bằng lái xe của bạn bị mất, bị đánh 
cắp, bị hư hỏng hoặc không thể đọc được, 
bạn phải nộp đơn tại văn phòng đại lý 
đăng ký để yêu cầu cấp lại ngay.

Nếu bằng lái xe của bạn bị đánh cắp, bạn 
phải báo cho cảnh sát biết về việc đó, và 
cung cấp một bản sao của báo cáo cảnh 
sát cho đại lý đăng ký khi bạn nộp đơn yêu 
cầu cấp lại. Tất cả các dịch vụ cho bằng lái 
xe của bạn phải được thực hiện bằng cách 
đến tận nơi.

http://www.alberta.ca/drivers-knowledge-test.aspx
http://www.alberta.ca/drivers-knowledge-test.aspx
http://www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx
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Gia hạn bằng lái xe 
Alberta của bạn
Chính quyền Alberta đã ngừng việc gửi 
thư nhắc nhở về bằng lái xe và đăng ký 
xe. Người dân Alberta có các tình trạng 
khuyết tật sẽ tiếp tục nhận được thư nhắc 
qua đường bưu điện. Người dân Alberta 
có thể đăng ký để nhận lời nhắc điện 
tử bằng cách truy cập E-registry hoặc 
MyAlberta và đăng ký để nhận lời nhắc 
miễn phí. Bạn có trách nhiệm phải gia hạn 
bằng lái xe của mình trước hoặc vào ngày 
hết hạn. 

Cập nhật bằng lái xe 
Alberta của bạn
Để thay đổi thông tin, chẳng hạn như tên, 
địa chỉ hoặc hạng của bằng, trên bằng lái 
xe của bạn, hãy đến một văn phòng đại lý 
đăng ký của Alberta.

Luật pháp yêu cầu bạn phải có thông tin 
chính xác, chẳng hạn như thay đổi tên 
hoặc địa chỉ, trên bằng lái xe của mình. 
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy 
tờ tùy thân thích hợp trước khi thực hiện 
bất kỳ việc thay đổi, thay thế hoặc gia hạn 
nào.

Để thay thế, gia hạn hoặc cập nhật bằng 
lái xe Alberta của bạn, hãy liên hệ với 
đại lý đăng ký bằng cách truy cập www.
servicealberta.gov.ab.ca/find- a-registry-
agent.cfm

 

 

 

Đăng ký và bảo hiểm
Đăng ký
• Các phương tiện cơ giới và toa moóc 

di chuyển trên đường của Alberta phải 
được đăng ký.

• Giấy chứng nhận đăng ký không được 
cấp cho bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, 
trừ khi đơn đăng ký cũng có chữ ký của 
cha mẹ hoặc người giám hộ. Cha mẹ 
hoặc người giám hộ có quyền rút lại sự 
đồng ý bằng văn bản trong thời gian 
này. Nếu sự đồng ý bị rút lại, thì biển số 
và đăng ký xe sẽ bị đình chỉ. Không cần 
chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ 
của bạn nếu bạn có thể chứng minh bạn 
đã kết hôn hoặc tự lo cho bản thân.

• Ở Alberta, biển số xe thuộc về chủ sở 
hữu của chiếc xe và không thể chuyển 
nhượng cho người khác.

• Chủ sở hữu xe phải đăng ký xe của 
mình trong vòng ba tháng kể từ khi 
chuyển đến Alberta.

Yêu cầu về bảo hiểm
• Tất cả các phương tiện cơ giới phải 

được bảo hiểm bằng một hợp đồng bảo 
hiểm trách nhiệm công cộng như được 
nêu trong Đạo luật Bảo hiểm Alberta 
(Alberta Insurance Act).

• Việc điều khiển phương tiện cơ giới 
không có bảo hiểm là bất hợp pháp.

• Công ty bảo hiểm của bạn cấp thẻ trách 
nhiệm tài chính (thẻ hồng), thẻ này phải 
được xuất trình khi đăng ký xe và khi có 
yêu cầu từ nhân viên trật tự trị an.

http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find- a-registry-agent.cfm
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find- a-registry-agent.cfm
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find- a-registry-agent.cfm
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2
Điều khiển 
Giao thông
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Tín hiệu điều khiển 
giao thông
Tín hiệu điều khiển giao thông là đèn 
sử dụng các màu xanh lá cây, vàng và 
đỏ để điều khiển luồng giao thông tại 
các giao lộ hoặc nơi các con đường 
nhập vào nhau. Màu sắc của đèn xác 
định luồng giao thông nào có quyền ưu 
tiên. Tín hiệu điều khiển giao thông có 
thể nằm dọc hoặc ngang.

Đèn đỏ không nhấp nháy:

Người lái xe khi gặp tín hiệu điều khiển 
giao thông bật đèn đỏ không nhấp nháy 
phải dừng hẳn xe trước vạch dừng hoặc 
lối sang đường dành cho người đi bộ ở 
ngay phía trước xe. Nếu không có vạch 
dừng hoặc lối sang đường dành cho người 
đi bộ qua đường, người lái xe phải dừng 
trước giao lộ. Các phương tiện phải dừng 
ở đèn đỏ cho đến khi đèn chuyển sang 
màu xanh lá cây, trừ khi rẽ/quẹo phải một 
cách an toàn sau khi dừng.

Đèn đỏ kép không nhấp nháy có ý nghĩa 
giống như đèn đỏ đơn.

Rẽ/quẹo phải ở đèn đỏ Trừ khi có biển 
báo cấm rẽ/quẹo, người lái xe có thể rẽ/
quẹo phải ở đèn đỏ sau khi dừng hẳn 

trước vạch dừng hoặc lối sang đường 
dành cho người đi bộ, nếu việc rẽ/quẹo 
có thể được thực hiện an toàn sau khi 
nhường đường cho các phương tiện giao 
thông khác.

Rẽ/quẹo trái khi đèn đỏ Trừ khi có biển 
báo cấm rẽ/quẹo, cách rẽ/quẹo trái duy 
nhất được phép ở đèn đỏ là từ đường 
một chiều vào đường một chiều. Chỉ được 
phép rẽ/quẹo như thế này sau khi xe dừng 
hẳn trước vạch dừng hoặc lối sang đường 
dành cho người đi bộ, và nếu việc rẽ/quẹo 
có thể được thực hiện một cách an toàn 
sau khi nhường đường cho các phương 
tiện giao thông khác.

Đèn vàng không nhấp nháy:

Khi đèn xanh chuyển sang vàng, nó cảnh 
báo rằng đèn sẽ chuyển sang đỏ ngay lập 
tức và người lái xe phải chuẩn bị để dừng 
lại hoặc đi qua khỏi giao lộ. Người lái xe 
đến gần giao lộ có đèn điều khiển giao 
thông màu vàng không nhấp nháy phải 
dừng xe hoàn toàn trước vạch dừng hoặc 
lối sang đường dành cho người đi bộ, 
trừ khi đã vào trong giao lộ mà không thể 
dừng xe một cách an toàn. Nếu không có 
vạch dừng hoặc lối sang đường dành cho 
người đi bộ, xe phải dừng trước giao lộ.
Người lái xe đã ở trong giao lộ và gặp  
đèn vàng phải đi qua khỏi giao lộ một cách 
an toàn.

Đèn xanh không nhấp nháy:

Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông màu xanh lá cây không nhấp 
nháy được phép đi qua giao lộ mà không 
cần dừng lại, trừ khi cần nhường đường 
cho phương tiện ngược chiều khi rẽ/quẹo 

Thứ tự đèn của tín 
hiệu điều khiển giao 
thông nằm dọc là 
màu đỏ ở trên, màu 
vàng ở giữa và màu 
xanh ở dưới

Thứ tự đèn của 
tín hiệu điều khiển 
giao thông nằm 
ngang là màu đỏ ở 
bên trái, màu vàng 
ở giữa và màu 
xanh ở bên phải
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trái hoặc cho người đi bộ ở lối sang đường 
dành cho người đi bộ khi rẽ/quẹo phải 
hoặc trái.

Khi đến gần đèn xanh, hãy chuẩn bị sẵn 
rằng đèn sẽ chuyển sang màu vàng. Đèn 
xanh “mờ” có nghĩa là đèn đã xanh trong 
một thời gian và sẽ sớm chuyển sang màu 
vàng. Một gợi ý hay là nhìn vào đèn đi bộ 
cho người đi bộ ở giao lộ. Nếu nó hiển 
thị biểu tượng ĐI BỘ (WALK), đèn sẽ còn 
ở màu xanh. Nếu nó hiển thị biểu tượng 
ĐỪNG ĐI (DON’T WALK), hãy sẵn sàng 
để dừng lại. Nếu đèn giao thông thay đổi, 
người lái xe phải dừng trước giao lộ nếu 
có thể thực hiện việc này một cách an 
toàn. 
 
Mũi tên xanh cùng đèn xanh:

Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông có mũi tên màu xanh lá cây và 
đèn điều khiển giao thông màu xanh lá cây 
không nhấp nháy có thể đi vào giao lộ và 
đi tiếp mà không cần nhường đường theo 
hướng mũi tên chỉ. Những người lái xe 
gặp đèn xanh màu lá cây cũng có thể đi 
theo các hướng khác khi việc đó an toàn 
và hợp pháp.

Mũi tên xanh cùng đèn đỏ:

Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông có mũi tên màu xanh lá cây và 
đèn điều khiển giao thông màu đỏ có thể đi 
vào giao lộ và đi tiếp mà không cần dừng 
lại, chỉ theo hướng mũi tên chỉ.

Đèn đỏ nhấp nháy:

 
Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông màu đỏ đang nhấp nháy phải 
dừng lại trước vạch dừng hoặc lối sang 
đường dành cho người đi bộ. Nếu không 
có vạch dừng hoặc lối sang đường dành 
cho người đi bộ, người lái xe phải dừng 
trước giao lộ. Người lái xe chỉ nên đi tiếp 
khi việc đó an toàn và sau khi nhường 
đường. Đèn đỏ nhấp nháy được coi như 
một biển báo dừng.

Khi đèn ở tất cả các hướng đều nhấp nháy 
màu đỏ, giao lộ sẽ trở thành điểm dừng 4 
chiều.

Đèn vàng nhấp nháy:

 
 

Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông màu vàng đang nhấp nháy có 
thể đi tiếp một cách thận trọng sau khi 
nhường đường cho người đi bộ và các 
phương tiện khác trong giao lộ.

Đèn xanh nhấp nháy:

 
Những người lái xe gặp đèn điều khiển 
giao thông màu xanh lá cây đang nhấp 
nháy được phép đi qua, rẽ/quẹo trái hoặc 
rẽ/quẹo phải mà không cần dừng lại. Xe đi 
ngược chiều sẽ đang có đèn đỏ; tuy nhiên 
người lái xe vẫn phải nhường đường cho 
người đi bộ hoặc các phương tiện khác 
theo đúng luật trong giao lộ.
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Tín hiệu và biển báo 
dành cho người đi bộ
Người lái xe phải hiểu về đèn điều khiển 
dành cho người đi bộ để có thể lường 
trước được hành động của những người 
dùng chung đường. Người đi bộ gặp tín 
hiệu điều khiển giao thông có hiển thị từ 
hoặc biểu tượng “ĐI BỘ” (“WALK”) thì có 
thể đi vào lối sang đường dành cho người 
đi bộ hoặc lòng đường khi thấy an toàn và 
đi theo hướng đó.

Người đi bộ gặp tín hiệu giao thông có 
hiển thị từ hoặc biểu tượng ĐỪNG ĐI 
(DON’T WALK) thì không được đi vào lối 
sang đường dành cho người đi bộ hoặc 
lòng đường. Những người đi bộ đã bắt 
đầu băng qua khi từ hoặc biểu tượng này 
xuất hiện có thể tiếp tục băng qua và ra 
khỏi lối sang đường dành cho người đi bộ. 
Một số tín hiệu dành cho người đi bộ bao 
gồm đồng hồ đếm ngược để hiển thị thời 
gian còn lại trước khi đèn đổi màu.

Đèn vàng trên biển báo có biểu tượng cho 
biết cần phải thận trọng vì đây là các khu 
vực có hiệu lực trong giờ hoạt động của 
trường học hoặc khu vực trường học, khu 
vực có hiệu lực trong giờ hoạt động của 
sân chơi hoặc khu vực sân chơi, lối sang 
đường ở khu vực trường học và lối người 
đi bộ qua đường. Khi đèn vàng nhấp nháy, 
người lái xe phải giảm tốc độ xuống còn tối 
đa 30 km/h và nhường đường hoặc dừng 
lại khi có người đi bộ.

 

 

 

Tại các giao lộ có tín hiệu điều khiển giao 
thông nhưng không có tín hiệu ĐI BỘ và 
ĐỪNG ĐI dành cho người đi bộ, thì người 
đi bộ phải tuân theo quy tắc cho màu đèn 
mà họ đang đối diện.

• Đèn đỏ không nhấp nháy Không được 
vào giao lộ.

• Đèn vàng không nhấp nháy Đi ra khỏi 
giao lộ nếu đã bắt đầu băng qua, hoặc 
đừng vào giao lộ.

• Đèn xanh không nháy Tiếp tục sang 
đường trong bất kỳ lối sang đường nào 
được đánh dấu hoặc không được  
đánh dấu. 

Người đi bộ cần để mắt tới các phương 
tiện trước khi bắt đầu băng qua.

Tín hiệu đảo làn
Tín hiệu đảo làn được sử dụng để điều 
khiển hướng xe cộ lưu thông trên các làn 
đường cụ thể của một con đường. Cách 
sử dụng thường gặp của tín hiệu điều 
khiển này là các làn đường có thể đảo 
ngược để thay đổi luồng giao thông vào 
các thời điểm khác nhau trong ngày. (Các) 
tín hiệu trên một hoặc nhiều làn đường 
chuyển đổi giữa dấu X màu đỏ và mũi tên 
màu xanh lá cây.

Dấu X đỏ không nhấp nháy:

Khi dấu X màu đỏ hiển 
thị trên một làn đường 
lái xe, người lái xe 
không đi vào hoặc ở 
trong làn đường đó. 

Tín hiệu dành cho 
người đi bộ cho 
biết “ĐI BỘ”

Tín hiệu dành cho người 
đi bộ  cho biết “ĐỪNG 
ĐI” hoặc “ĐỢI”

Biển báo có người đi bộ 
qua đường với đèn vàng 
(ở trên) và không có đèn 
vàng (bên phải).
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Tín hiệu này cho biết làn đường đang 
được sử dụng bởi phương tiện giao thông 
chạy theo chiều ngược lại. Hãy di chuyển 
an toàn vào làn đường có mũi tên màu 
xanh lá cây.

Mũi tên xanh hướng xuống dưới:

Người lái xe gặp mũi 
tên màu xanh lá cây 
hướng xuống dưới 
được phép đi trong làn 
đường đó.

Hình dạng và màu sắc 
của biển báo
Từ hoặc biểu tượng trên các biển báo 
điều khiển giao thông cho người lái xe 
biết những việc được hoặc không được 
thực hiện tại một địa điểm hoặc thời gian 
cụ thể, và cung cấp thông tin. Hình dạng 
và màu sắc sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại 
thông báo.

Biển báo điều khiển giao thông bao gồm 
những biển báo cho biết quyền ưu tiên và 
lối đi được phép hoặc bị cấm. Chúng cũng 
thể hiện tốc độ, hướng rẽ/quẹo, hướng di 
chuyển, vượt, làn đường cho xe di chuyển, 
đỗ/đậu xe và lối sang đường.

Hành động hoặc hoạt động trong vòng tròn 
thì không được cho phép.

Hành động hoặc hoạt động trong vòng tròn 
thì được cho phép.

Thông báo quy định như giới hạn tốc độ

Cho biết khu vực có hiệu lực trong giờ 
hoạt động của trường học/khu vực trường 
học hoặc lối sang đường ở khu vực 
trường học.

Cho biết có sự kiểm soát làn đường.

Xe chuyển từ làn đường có dấu X màu đỏ sang 
làn đường có mũi tên màu xanh lá cây.

Hình tròn màu đỏ 
và gạch chéo trên 
nền trắng

Hình vuông

Vòng tròn màu 
xanh lá cây trên 
nền trắng

Hình vuông

Thông báo quy 
định trên nền trắng

Hình chữ nhật

Nền vàng xanh 
phản quang

Hình ngũ giác

Thông báo màu 
trắng trên nền đen

Hình vuông
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Cung cấp thông tin về công trường  
xây dựng.

Cung cấp thông tin như khoảng cách đến 
điểm đến.

Cho biết nơi có nhiên liệu, thực phẩm, chỗ 
ở hoặc sự hỗ trợ.

Thể hiện cần thận trọng hoặc cảnh báo về 
mối nguy hiểm được hiển thị trên biển báo.

 

Biển báo điều khiển  
giao thông
Dừng lại:

Hãy dừng lại hoàn 
toàn và đến khi an 
toàn mới đi tiếp.

Nhường đường:

Nhường quyền ưu tiên cho xe cộ không 
đối diện với biển báo và cho tất cả người 
đi bộ đang chờ sang đường và trong phần 
đường dành cho người đi bộ hoặc giao lộ.

Nhầm đường:

Cho biết xe cộ đang 
di chuyển theo 
hướng ngược lại.

 
Không được vào:

 
Điểm giao với đường sắt:

Thông tin hoặc 
hình ảnh trên nền 
màu cam

Hình thoi

Thông báo màu 
trắng trên nền màu 
xanh lá cây

Thông báo màu 
trắng trên nền  
màu nâu

Thông báo màu 
trắng trên nền màu 
xanh da trời

Chữ màu đen trên 
nền màu vàng

Hình chữ nhật

Hình vuông

Hình vuông

Hình thoi



27Chương 2 Điều khiển Giao thông

Biển báo hướng xe đi
Chỉ đi tiếp theo hướng mũi tên:

Đường hai chiều:

Dải phân cách phía trước - đi bên phải:

 

Biển báo giới hạn  
tốc độ
Giới hạn tốc độ không cho biết tốc độ tối 
đa mà người lái xe nên đi. Chúng là tốc 
độ tối đa cho phép khi các điều kiện đều 
lý tưởng. Bất kỳ tốc độ nào mà không an 
toàn trong các điều kiện hiện tại đều là bất 
hợp pháp.

Trừ khi có biển báo khác:

100 km/h là giới hạn tốc độ tối đa trên một 
tỉnh lộ nằm ngoài khu vực đô thị.

• 80 km/h là giới hạn tốc độ tối đa trên 
một tỉnh lộ nằm trong giới hạn theo 
luật pháp của một thành phố.

• 80 km/h là giới hạn tốc độ tối đa trên 
một con đường nằm ngoài khu vực 
đô thị.

Nhìn chung, một con đường địa phương 
sẽ không có ký hiệu đánh dấu tuyến 
đường nhưng có thể được xác định bằng 
tên, chẳng hạn như Irricana Road, một con 
đường cấp thị trấn, chẳng hạn như TWP 
RD 52 hoặc đường đánh dấu phạm vi, 
chẳng hạn như RGE RD 252.

• 50 km/h là giới hạn tốc độ tối đa trên 
một con đường nằm trong khu vực 
đô thị, trừ khi có biển báo khác.

Biển báo giới hạn tốc độ được tính bằng 
kilomet trên giờ (km/h).

Tỉnh lộ được xác định bằng một ký hiệu 
đánh dấu tuyến xa lộ có một chữ số, hai 
chữ số hoặc ba chữ số.
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Biển báo làn đường 
được chỉ định
Thông báo hoặc biểu tượng trên các biển 
báo này cho biết (các) hướng mà xe phải 
đi trong làn đường.

Rẽ/quẹo phải:

Đi thẳng hoặc 
rẽ/quẹo phải:

Chỉ được 
đi thẳng:

Một số giao lộ cho phép nhiều phương tiện 
lưu thông cùng chiều được rẽ/quẹo cùng 
một lúc. Giữ nguyên vị trí trên làn đường 
của bạn trong và sau khi rẽ/quẹo.

Hai xe 
rẽ/quẹo phải:

Làn đường bên trái cần rẽ/quẹo trái,  
làn đường bên phải cần đi thẳng hoặc  
rẽ/quẹo trái:

Làn đường bên trái cần rẽ/quẹo trái,  
làn đường bên phải cần đi thẳng:

 
Làn đường bên trái cần rẽ/quẹo trái,  
làn đường ở giữa cần đi thẳng, làn 
đường bên phải cần đi thẳng hoặc rẽ/
quẹo phải:

Làn đường như chỉ định được dành riêng 
cho các phương tiện cụ thể như xe buýt, 
taxi và xe đạp. Biểu tượng trên biển báo 
sẽ xác định các phương tiện được phép 
lưu thông trên làn đường này. Làn đường 
dành riêng có thể luôn có hiệu lực hoặc 
chỉ có hiệu lực tại một số thời điểm. Làn 
đường dành riêng mà chỉ có hiệu lực trong 
một số thời điểm sẽ ghi rõ những giờ trong 
ngày và những ngày trong tuần khi làn 
đường dành riêng có hiệu lực.

Rẽ/quẹo trái:

Đi thẳng hoặc 
rẽ/quẹo trái:

Kiểm soát làn 
đường rẽ/quẹo trái:

Hai xe 
rẽ/quẹo trái:
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Biển báo cho phép
Biển báo cho phép là một hình tròn màu 
xanh lá cây trên một hình vuông màu 
trắng. Hành động trong vòng tròn màu 
xanh lá cây được cho phép.

Chỉ được rẽ/quẹo trái:

Chỉ rẽ/quẹo phải:

Chỉ đi thẳng:

Hàng  
nguy hiểm:

Xe tải

Cho phép vượt:

Biển báo cấm
Biểu tượng cấm một hành động là hình 
tròn và vạch chéo màu đỏ trên nền vuông 
trắng. Hành động trong vòng tròn màu đỏ 
là hành động bị cấm.

Không rẽ/quẹo trái:

Không quay đầu:

Không vượt xe đạp:

Xe trượt tuyết 
có động cơ:

Không rẽ/quẹo phải:

Không vượt:

Xe đạp:
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Cấm 
người đi bộ:

Cấm xe tải:

Cấm hàng nguy hiểm:

Không được phép dừng và đỗ xe:

Mũi tên nằm dưới biểu tượng chỉ ra vị trí 
không được phép thực hiện hành động ghi 
trên biển báo.

Không được đỗ xe 
vào các ngày và thời 
gian được hiển thị 
trên biển báo:

Không dừng xe vào 
các ngày và thời 
gian được hiển thị 
trên biển báo:

Khu vực có hiệu lực 
trong giờ hoạt động 
của trường học và khu 
vực trường học
Khu vực có hiệu lực trong giờ hoạt 
động của trường học:

Khi tới gần biển báo trường học mà có 
hiển thị tốc độ tối đa, bạn đang đi vào khu 
vực có hiệu lực trong giờ hoạt động của 
trường học. Bạn không được vượt quá tốc 
độ ghi trên biển báo khi khu vực này có 
hiệu lực.

Thời gian (chỉ dành cho ngày đi học) như 
sau:

• 08:00 sáng - 9:30 sáng
• 11:30 trưa - 1:30 chiều
• 3:00 chiều - 4:30 chiều

Cấm xe trượt tuyết 
có động cơ:

Cấm xe đạp:
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Giờ này có thể khác nhau ở các thị trấn 
và thành phố khác nhau tùy theo luật của 
địa phương. Nếu một địa phương quy định 
thời gian khác với quy định trên, thời  
gian đó sẽ được ghi bên dưới biển báo 
trường học.

Bạn không được phép vượt hoặc cố vượt 
xe khác đi cùng chiều trong khu vực có 
hiệu lực trong giờ hoạt động của  trường 
học, khi khu vực này có hiệu lực.

Giới hạn tốc độ cho cả khu vực có hiệu 
lực trong giờ hoạt động của trường học ở 
thành thị và nông thôn là 30 km/h trừ khi 
có quy định khác.

Kết thúc khu vực có hiệu lực trong giờ 
hoạt động của trường học:

Khu vực có hiệu lực trong giờ hoạt động 
của trường học kết thúc tại nơi có biển báo 
giao thông cho biết:

1. tốc độ tối đa được phép lớn hơn, hoặc

2. kết thúc khu vực có hiệu lực trong giờ 
hoạt động của trường học.

Khu vực trường học:

Khi bạn đến gần biển báo trường học mà 
không có biển báo tốc độ đi kèm, bạn đang 
đi vào khu vực trường học. Biển báo này 
để cảnh báo cho lái xe rằng học sinh có 
thể đi bộ hoặc băng qua đường và bạn 
phải thận trọng khi lái xe qua khu vực 
trường học.

Lối sang đường ở khu 
vực trường học

Biển báo này cảnh 
báo người lái xe chú ý 
người đi bộ.

Khu vực có hiệu lực 
trong giờ hoạt động  
của sân chơi và khu 
vực sân chơi
Khu vực có hiệu lực trong giờ hoạt 
động của sân chơi:

   

Khi tới gần biển báo sân chơi mà có biển 
báo tốc độ tối đa đi kèm, bạn đang đi vào 
khu vực có hiệu lực trong giờ hoạt động 
của sân chơi. Bạn không được vượt quá 
tốc độ ghi trên biển báo khi khu vực này có 
hiệu lực.

Các giới hạn ở khu vực sân chơi có hiệu 
lực hàng ngày từ 8:30 sáng đến một giờ 
sau khi mặt trời lặn.

Giờ này có thể khác nhau ở các thị trấn 
và thành phố khác nhau tùy theo luật của 
địa phương. Nếu một địa phương quy định 
thời gian khác với quy định trên, thời  
gian đó sẽ được ghi bên dưới biển báo 
sân chơi.

Bạn không được phép vượt hoặc cố vượt 
xe khác đi cùng chiều trong khu vực có 
hiệu lực trong giờ hoạt động của sân chơi, 
khi giới hạn tốc độ có hiệu lực.

Giới hạn tốc độ cho khu vực có hiệu lực 
trong giờ hoạt động của sân chơi ở cả đô 
thị và nông thôn khi thời gian này có hiệu 
lực là 30 km/h trừ khi có quy định khác.
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Kết thúc khu vực có hiệu lực trong thời 
gian hoạt động của sân chơi:

Khu vực có hiệu lực trong thời gian hoạt 
động của sân chơi kết thúc tại nơi có biển 
báo cho biết:

3. tốc độ tối đa được phép lớn hơn, hoặc

4. kết thúc khu vực có hiệu lực trong giờ 
hoạt động của sân chơi.

Khu vực sân chơi:

Khi bạn đến gần biển báo sân chơi mà 
không có biển báo giới hạn tốc độ đi kèm, 
bạn đang đi vào khu vực sân chơi. Biển 
báo này để cảnh báo cho lái xe rằng trẻ 
nhỏ có thể ở gần đó và bạn phải thận 
trọng khi lái xe qua khu vực sân chơi.

Dịch vụ đỗ xe cho 
người khuyết tật

Biển báo này thông 
báo chỗ đỗ xe dành 
cho người khuyết tật. 
Những chỗ đỗ xe này 
đảm bảo người khuyết 
tật có thể tiếp cận hàng 
hóa và dịch vụ một 
cách an toàn.

Bất kỳ phương tiện nào đỗ hoặc dừng 
trong bãi đỗ xe dành riêng cho người 
khuyết tật đều là bất hợp pháp trừ khi 
phương tiện đó có thẻ đỗ xe hoặc biển số 
xác định.

Đơn đăng ký thẻ đỗ xe cho người khuyết 
tật có thể tìm thấy tại www.alberta.ca/
get-parking-placard-people- disabilities.
aspx hoặc bằng cách liên hệ với cơ quan 
đăng ký hoặc bác sĩ gia đình.

Khả năng TTY
Biển báo này cho biết điện thoại công 
cộng có TTY (máy điện báo in chữ) hỗ 
trợ những người khiếm thính hoặc khiếm 
ngôn sử dụng mạng điện thoại.

 

Biển cảnh báo
Các biển cảnh báo thông báo trước cho 
người lái xe về các hành động cần thiết, 
hoặc các điều kiện nguy hiểm tiềm ẩn trên 
hoặc gần một con đường. Một số biển này 
cảnh báo về:

• quy định giao thông, chẳng hạn như 
dừng hoặc nhường

• đặc điểm hoặc điều kiện vật lý  
của con đường

• các mối nguy hiểm mà người lái xe có 
thể phải ứng phó

http://www.alberta.ca/get-parking-placard-people- disabilities.aspx
http://www.alberta.ca/get-parking-placard-people- disabilities.aspx
http://www.alberta.ca/get-parking-placard-people- disabilities.aspx
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Quy định Giao thông:

Dừng lại ở đèn giao thông phía trước 
khi đèn vàng nhấp nháy:

Biển cảnh báo này được đặt trước một 
số nút giao thông có đèn tín hiệu điều 
khiển giao thông. Khi đèn vàng nhấp nháy, 
người lái xe đến gần giao lộ phải chuẩn 
bị dừng lại vì đèn tín hiệu điều khiển giao 
thông sẽ chuyển từ xanh sang vàng hoặc 
vàng sang đỏ, hoặc hiện đang là màu đỏ.

Rẽ/quẹo hoặc đi theo hướng cong  
phía trước:

Dừng lại 
phía trước    

Rẽ/quẹo ngoặt 
sang phải

Rẽ/quẹo ngoặt 
sang trái

Đường rẽ/quẹo 
trái/phải

Tốc độ tối đa 
được phép qua 
khúc cua này 
trong điều kiện 
lái xe lý tưởng

Tín hiệu điều 
khiển giao thông 

phía trước

Nhường đường 
phía trước

Đi theo hướng 
cong bên phải

Đi theo hướng 
cong bên trái

Đường quanh co

Trạm dừng xe 
buýt trường học 

phía trước
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Các chỗ băng qua đường phía trước:

Các giao lộ phía trước:

 
Các đường phía trước nhập làn:

Các đường phía trước song song với 
nhau nhưng không nhập với nhau:

Chỗ người đi bộ 
băng qua đường 

Giao lộ chữ T

Chỗ nai sừng tấm 
băng qua đường

Cắt đường sắt

Chỗ băng qua 
đường khu vực 

trường học

Ngõ cụt

Nhập làn

Luồng tự do (làn 
đường bổ sung)

Đường khuất 
bên phải

Đường ẩn

Chỗ động vật 
băng qua đường

Giao lộ chữ T

Chỗ xe đạp băng 
qua đường

Xe tải bên phải

Chỗ xe tuyết có 
động cơ băng qua 

đường 

Bùng binh 
/Vòng xoay

Đường khuất 
bên trái

Giao lộ chữ Y
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Đường hẹp phía trước:

Đường cao tốc có dải phân cách:

Thay đổi tình trạng đường:

Đường dùng chung:

Đường thu hẹp cả 
hai bên

Kết thúc lòng đường

Làn đường bên trái 
thu hẹp sang phải

Vật đánh dấu nguy 
hiểm ở bên phải

Kết thúc làn 
đường bên trái

Gờ giảm tốc

Biển báo Chevron cho biết đường có 
khúc cua gấp

Cảnh báo người 
lái xe mô tô dành 
đường cho người đi 
xe đạp

Cảnh báo rằng người đi xe đạp 
sẽ được phép sử dụng hoàn 
toàn làn đường phía trước và 
làn đường đó quá hẹp không 
thể lái xe song song.

Bắt đầu đường 
cao tốc có dải 

phân cách

Đồi dốc

Đoạn đường hẹp

Trơn trượt khi ướt

Làn đường bên phải 
thu hẹp sang trái

Vật đánh dấu nguy 
hiểm ở bên trái

Kết thúc làn 
đường bên phải

Đá rơi

Kết thúc đường 
cao tốc có dải 

phân cách

Mấp mô

SINGLE
LINE
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Thông tin và biển  
chỉ dẫn
Thông tin và biển chỉ dẫn cung cấp thông 
tin về các tuyến đường, tiện ích ven 
đường, đặc điểm địa lý và các địa điểm 
ưa thích.

Điểm đánh dấu tuyến đường:

Các ký hiệu đánh dấu tuyến đường  
cho biết số, tên hoặc các ký hiệu khác  
của đường.

Thông tin về xa lộ:

Biển báo điểm đến chỉ ra hướng đi và 
khoảng cách đến điểm đến.

Các dịch vụ và tiện ích ven đường:

Biển báo về các tiện ích ven đường cho 
biết tình trạng khả dụng và chỉ hướng đến 
các khu vực dịch vụ hoặc giải trí.

Bệnh viện

Bãi đỗ xe

Nhà hàng

Điện thoại

RCMP hoặc cảnh sát thành phố

Sân bay

Nhiên liệu

Khu cắm trại dành 
cho toa moóc

Điểm lưu trú

Khu giải trí phía trước

Hướng đi

Khoảng cách

Kết hợp hướng đi và khoảng cách

Ký hiệu đánh dấu 
tuyến xa lộ

Xa lộ 
Yellowhead

Ký hiệu đánh dấu 
tuyến xa lộ

Xa lộ xuyên 
Canada

Ký hiệu đánh dấu tuyến 
đường dành cho xe đạp

*Orchard Lake:  
Hồ Orchard

Recreation 
Area: Khu vực 
Giải trí
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Các biển báo khác
Phương tiện di chuyển chậm:

Biển báo phương tiện di chuyển chậm 
được đặt ở phía sau phương tiện có tốc 
độ dưới 40 km/h, chẳng hạn như máy kéo 
nông trại, máy móc hoặc thiết bị xây dựng. 
Biển báo này cảnh báo các tài xế chuẩn bị 
giảm tốc độ.

Phương tiện chở hàng quá cỡ:

Biển báo này cho biết hàng được vận 
chuyển quá cỡ. Hãy thận trọng khi đi qua 
các phương tiện có biển báo này.

Công trường
Phải luôn tuân thủ giới hạn tốc độ trong 
khu vực công trường. Điều này áp dụng 
ngay cả khi người và thiết bị không hoạt 
động, vì có thể xuất hiện các nguy cơ như 
đường mấp mô, vết dầu mới và sỏi. Nếu 
có công nhân, số tiền phạt ở những khu 
vực này sẽ tăng lên gấp đôi.

• Tuân theo tín hiệu của người cầm cờ.

• Chuẩn bị giảm tốc độ và dừng lại nếu 
được yêu cầu.

Sau đây là một số biển cảnh báo về công 
trình làm đường:

Có người đang 
làm việc

Nhóm khảo sát 
phía trước

Đường vòng tiếp theo ___ km

Hết khu vực công trường

Người cầm cờ

Mặt đường không 
bằng phẳng

*Wide load: Chở hàng Cỡ lớn

*Detour:  
Đi vòng

Next:  
Tiếp theo
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Đánh dấu trên  
lòng đường 
Các đánh dấu trên lòng đường có thể cung 
cấp các thông tin sau:

• xác định làn đường phân cách giao 
thông ngược chiều

• giao thông di chuyển theo cùng một 
hướng

• giao thông di chuyển theo hướng  
ngược lại

• khu vực vượt và khu vực không  
được vượt

• sử dụng và chỉ định làn đường

• lối sang đường dành cho người đi bộ 

• vạch dừng

• khu vực đỗ xe

• thông điệp bằng chữ hoặc ký hiệu

Trong một số trường hợp, các đánh dấu 
trên lòng đường được sử dụng cùng với 
các biển báo hoặc tín hiệu điều khiển giao 
thông khác.

Đánh dấu làn đường
Các đánh dấu làn đường có thể có màu 
vàng hoặc trắng, đơn hoặc kép, liền nét 
hoặc đứt đoạn. Những vạch này cung cấp 
thông tin quan trọng về hướng luồng giao 
thông, chuyển làn, hạn chế làn đường  
và vượt.

Đánh dấu bằng vạch kẻ liền nét:

Vạch kẻ liền nét có nghĩa là không được 
phép băng qua vạch kẻ liền nét để vượt 
hoặc chuyển làn.

Đánh dấu bằng vạch kẻ đứt đoạn:

Vạch kẻ đứt đoạn có nghĩa là được phép 
băng qua vạch kẻ đứt đoạn để vượt hoặc 
chuyển làn.

Đánh dấu bằng vạch kẻ màu vàng:

Vạch kẻ màu vàng có nghĩa là các phương 
tiện ở mỗi bên của vạch kẻ màu vàng 
phải đi ngược chiều nhau. Vạch kẻ màu 
vàng phải luôn ở bên trái người điều khiển 
phương tiện.

Vạch kẻ liền nét màu vàng, đơn hoặc đôi,  
cho biết rằng không được phép vượt.

*Direction: hướng

Vạch kẻ đứt đoạn màu vàng cho biết rằng  
được phép vượt. Đảm bảo rằng làn đường 
trống và bạn có thể vượt một cách an toàn.

Một vạch kẻ liền nét màu vàng và một 
vạch  kẻ đứt đoạn màu vàng kết hợp với 
nhau cho biết rằng được phép vượt đối với 

người điều khiển phương tiện mà vạch kẻ đứt 
đoạn nằm  cùng bên làn đường. Người điều 
khiển phương tiện ở bên làn đường có vạch 
kẻ liền nét màu vàng không được phép vượt.
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Đánh dấu bằng vạch kẻ màu trắng:

Vạch kẻ màu trắng có nghĩa là các xe  
ở mỗi bên của vạch kẻ màu trắng đi  
cùng chiều.

Ký hiệu
Các ký hiệu có thể được sử dụng trên lòng 
đường để bổ sung cho các biển báo tiêu 
chuẩn hoặc tự nó có chức năng cảnh báo 
người điều khiển phương tiện, điều tiết 
hoặc hướng dẫn giao thông. Những ký 
hiệu này bao gồm:

Mũi tên:

Các mũi tên chỉ hướng các phương tiện 
được phép di chuyển trong một làn đường.

Ký hiệu hình kim cương:

Ký hiệu hình kim cương cho biết làn 
đường dành riêng cho các loại xe cụ thể. 
Cũng có thể có những biển báo cho  
biết giới hạn thời gian hoặc giới hạn 
phương tiện.

Vạch kẻ liền nét màu trắng cho biết rằng  
không được phép chuyển làn.

Vạch kẻ đứt đoạn màu trắng cho biết  
được phép chuyển làn đường.

Trên làn đường rẽ/quẹo trái hai chiều, làn 
đường giữa của đường được dùng chung 
và dành cho phương tiện rẽ/quẹo trái đi 
theo một trong hai hướng.
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Làn đường  
sử dụng chung 

 
Làn đường dành riêng cho xe đạp phía trước

Làn đường dành cho xe đạp được sơn 
hình xe đạp và biển báo đường phố ở làn 
đường sát lề đường. Làn đường dành cho 
xe đạp cũng có thể được bố trí bên cạnh 
một dãy các điểm đỗ xe. Các phương tiện 
không được phép đi vào làn đường dành 
cho xe đạp, trừ trường hợp cần rẽ/quẹo 
hoặc vào/ra khỏi điểm đỗ xe. Vạch sơn làn 
đường dành cho xe đạp thường được kẻ 
ngang gần các góc để cho biết được phép 
đi vào làn đường dành cho xe đạp để rẽ/
quẹo phải. Hãy hết sức cẩn thận và đề 
phòng xe đạp khi đi vào làn đường dành 
cho xe đạp khi rẽ/quẹo.

Đánh dấu làn đường dành cho xe đạp

Làn đường này dành riêng cho người đi 
xe đạp. Nó được ngăn cách với luồng giao 
thông và chỗ đỗ xe bằng các vạch kẻ liền 
nét màu trắng và được đánh dấu bằng 
hình xe đạp và hình kim cương.

Một cặp mũi tên nằm trên đầu hình xe đạp 
hướng dẫn người đi xe đạp và nhắc nhở 
người điều khiển phương tiện khác là sẽ 
có xe đạp đi trong cùng một làn đường  
xe chạy.

Dấu X:

Dấu X trên đường cao tốc ở nông thôn cho 
biết sắp đến điểm giao với đường sắt. Một 
biển cảnh báo nâng cao cũng sẽ cho biết 
sắp đến điểm giao với đường sắt.

Đảo sơn:

Những đảo được sơn cho thấy rằng khu 
vực này không được bất kỳ người tham 
gia giao thông nào sử dụng để đi lại. 
Người lái xe mô tô có thể băng qua các 
đảo sơn với mục đích đi vào hoặc rời khỏi 
đường lái xe vào nhà, đường hẻm hoặc 
đường lái xe riêng.

Không đỗ hoặc dừng xe trong khu vực này.
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Các đánh dấu khác 
trên lòng đường 
Lối sang đường dành cho người đi bộ:

Vạch kẻ dành cho người đi bộ băng qua 
đường đánh dấu lối sang đường dành 
cho người đi bộ. Lối sang đường dành 
cho người đi bộ cũng nằm ở các giao lộ 
ngay cả khi chúng không được đánh dấu, 
trừ khi có biển báo cho biết không được 
qua đường. Vạch dừng cho biết vị trí các 
phương tiện phải dừng ở nơi đường giao 
nhau hoặc giao với đường sắt.

Người điều khiển phương tiện không nên 
dừng ở ‘vùng cấm dừng’ vì có thể gây cản 
trở cho các phương tiện khác đang rẽ/
quẹo từ đường này sang đường khác. Đây 
thường là nơi các phương tiện lớn cần 
thêm chỗ để quay đầu.
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Kiến thức cơ bản 
trước khi lái xe
Đi vòng quanh xe của bạn trước khi lên 
xe để kiểm tra xem có trẻ em, người đi bộ 
và bất cứ thứ gì nằm trong lối đi của xe 
bạn hay không. Kiểm tra lốp xe của bạn 
để đảm bảo xe không bị non hơi, cũng 
như kiểm tra xung quanh và dưới gầm xe 
của bạn xem có rò rỉ chất lỏng cũng như 
có các vấn đề khác có thể ảnh hưởng 
đến hoạt động an toàn của xe hay không. 
Nếu bạn tiến hành kiểm tra khi xe đang đỗ 
xe dọc trong lòng đường, hãy đi bộ theo 
hướng mà bạn có thể quan sát phương 
tiện đang chạy về phía mình ở làn đường 
bên cạnh.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra này, bạn 
có thể sẵn sàng ngồi vào ghế lái và chuẩn 
bị cho một hành trình lái xe an toàn.

Trước khi lái xe, hãy thực hiện những thói 
quen cơ bản dưới đây theo thứ tự:

1 Chốt cửa xe.

2 Điều chỉnh ghế và lưng ghế của bạn.

3 Điều chỉnh gối tựa đầu của bạn.

4 Điều chỉnh gương chiếu hậu bên trong  
  và bên ngoài của bạn.

5 Thắt dây an toàn của bạn.

Chốt cửa xe
Chốt cửa để tránh người không mong 
muốn mở cửa hoặc vào trong xe của bạn. 
Chốt cửa cũng sẽ giảm khả năng xe tự mở 
cửa trong trường hợp va chạm.

Điều chỉnh ghế và lưng ghế  
của bạn
Điều chỉnh ghế và lưng ghế phù hợp, sao 
cho khoảng cách tối thiểu giữa bạn và 
tay lái là 25 cm (10 inch). Đây là khoảng 
cách được Bộ Giao thông Vận tải Canada 
khuyến nghị. Đảm bảo rằng bạn có thể 
nhìn thấy qua tay lái. Với nhiều loại xe, 
tay lái có thể nghiêng hoặc di chuyển qua 
lại. Xác định vị trí mà bạn cảm thấy thoải 
mái và không bị mất tầm nhìn bảng điều 
khiển. Khuỷu tay của bạn phải hơi cong khi 
đặt tay đúng vị trí trên tay lái. Bạn nên đặt 
tay trái ở khoảng vị trí 9 giờ và tay phải ở 
khoảng vị trí 3 giờ. (Xem phần Lái xe trong 
chương này để biết thêm thông tin.) Đồng 
thời, vị trí ngồi của bạn phải giúp bạn sử 
dụng phanh/thắng và chân ga dễ dàng. 
Trong một chiếc xe hộp số tiêu chuẩn, bạn 
cũng phải ngồi ở vị trí sao cho bạn có thể 
đạp chân côn hết tầm.

Đảm bảo bạn có thể sử dụng tất cả các 
nút điều khiển và có thể thư giãn cánh tay 
khi cầm tay lái.

Lưu ý:  
Các xe đời mới được trang bị hệ thống túi 
khí phía bên người lái nằm trên tay lái.
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Điều chỉnh gối tựa đầu của bạn
Đặt gối tựa đầu của bạn ở đúng vị trí. Gối 
tựa đầu của bạn ở đúng vị trí giúp giảm 
đáng kể nguy cơ chấn thương do va chạm 
và chuyển động xe đột ngột.

• Nếu gối tựa đầu trên xe của bạn có thể 
điều chỉnh được, bạn phải đặt gối tựa 
đầu ở vị trí sao cho tâm của tựa đầu 
ngang bằng đỉnh tai của bạn.

• Nếu gối tựa đầu của bạn bị nghiêng, 
hãy di chuyển nó về phía trước để thu 
hẹp không gian giữa đầu của bạn và gối 
tựa đầu. Khoảng cách lý tưởng là dưới 
10 cm (4 inch).

• Luôn kiểm tra xem gối tựa đầu của mỗi 
vị trí ngồi của hành khách trên xe có 
được điều chỉnh đúng độ cao  
hay không.

Điều chỉnh gương chiếu hậu 
bên trong và bên ngoài của bạn
• Đặt gương chiếu hậu của bạn ở  

đúng vị trí.

• Điều chỉnh gương chiếu hậu bên trong 
xe của bạn để có được tối đa phạm vi 
quan sát phía sau bằng cách đảm bảo 
cửa sổ phía sau xe nằm trọn  
trong gương.

• Điều chỉnh gương chiếu hậu bên ngoài 
để giảm điểm mù. Bạn nên nhìn thấy 
được xe của chính mình trong một phần 
nhỏ của gương chiếu bên gần với  
xe nhất.

Thắt dây an toàn của bạn
Thắt dây an toàn và dây đai vắt chéo qua 
vai của bạn theo đúng quy cách. Dây an 
toàn giúp cứu mạng sống và giảm chấn 
thương, đồng thời là biện pháp bảo vệ tốt 
nhất nếu được đeo đúng cách. Luật quy 
định bạn phải thắt dây an toàn.

• Đeo dây đai ngang đùi ở vị trí thấp và 
ôm sát hông. Dây đeo vắt chéo qua vai 
phải ôm vừa qua ngực và vai của bạn.

• Dây đeo vắt chéo qua vai không được 
thắt sau lưng hoặc dưới cánh tay.

• Bạn vẫn phải thắt dây an toàn khi ngồi 
trên xe có túi khí.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy thực hiện các 
việc sau:

• Kiểm tra để đảm bảo không có vật cản 
phía trước trên đường đi của bạn.

• Kiểm tra gương chiếu hậu bên trong và 
bên ngoài của bạn.

• Quay vai kiểm tra phía sau để đảm bảo 
các điểm mù của bạn không có vật cản.

Nếu bạn đang đi dự định lái xe khỏi  phía 
bên phải của đường, hãy sử dụng tín hiệu 
rẽ/quẹo trái để những người lái xe khác 
biết rằng bạn đang chuẩn bị tham gia giao 
thông. Nếu bạn đang ở bên trái của đường 
một chiều, hãy sử dụng đèn xi nhan bên 
phải. Trong tình huống này, bạn có thể khó 
quan sát rõ các phương tiện khác từ vị trí 
ghế lái.

Khi được điều chỉnh phù hợp, gối tựa đầu sẽ 
giúp bảo vệ đầu và cổ.

Đúng vị trí Quá thấp

Thắt dây an toàn là 
yêu cầu bắt buộc theo 
quy định của luật
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Lái xe có hộp số  
tự động
Xe có hộp số tự động cho phép người lái 
sử dụng xe ở một số mà hộp số có thể tự 
động thay đổi các số tiến của xe khi tốc độ 
của xe tăng và giảm.

Hộp số tự động có phím hoặc bộ phận 
điều khiển mở khóa hộp số, được tích hợp 
trong lẫy chuyển số điện tử để tránh tình 
huống chuyển số không chính xác. Phím 
mở khóa hộp số có các tính năng an  
toàn sau:

• Nó phải được sử dụng để di chuyển lẫy 
chuyển số điện tử từ số Đỗ sang số Lùi 
hoặc bất kỳ số tiến nào khi bạn đang 
nhấn bàn đạp phanh/thắng.

• Nó phải được sử dụng để chuyển xe từ 
số Tiến sang số thấp hơn (số 1  
hoặc số 2).

• Nó phải được sử dụng để chuyển từ bất 
kỳ số nào sang số Đỗ.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng dành 
cho chủ sở hữu phương tiện để biết thêm 
thông tin về mở khóa hộp số.

Chế độ Đỗ

Được sử dụng khi khởi động động cơ và 
khi xe đang đỗ. Vị trí chế độ Đỗ sẽ khóa 
hộp số, không cho bánh xe chuyển động. 
Động cơ của xe vẫn khởi động khi xe đang 
ở chế độ Đỗ.

Số Lùi

Được sử dụng khi lùi hoặc de xe. Khi xe 
đang ở số lùi, đèn trắng hoặc đèn trong ở 
phía sau xe sẽ bật sáng. Động cơ của xe 
sẽ không khởi động khi xe đang ở số Lùi.

Số Mo

Được sử dụng khi hộp số ở vị trí mà bạn 
không chọn số nào. Bánh xe không bị 
khóa và không bị cắt lực truyền động. Vị trí 
này được sử dụng để kéo xe. Động cơ của 
xe sẽ khởi động khi xe đang ở số Mo.

Số Tiến

Được sử dụng khi cho xe chuyển động về 
phía trước  trong điều kiện bình thường.

Hộp số sẽ thay đổi lên và xuống thông qua 
các bánh răng dẫn động một cách tự động. 
Động cơ của xe sẽ không khởi động khi xe 
đang ở số này.

Số 3, 2 và 1

Được sử dụng khi bạn cần tăng sức kéo 
ở tốc độ thấp hơn và để tránh trường hợp 
hộp số chuyển sang số cao hơn. Những 
số này có thể được sử dụng khi lên xuống 
đường đèo và trong điều kiện đường dốc, 
nhiều sỏi đá, tuyết, cát hoặc băng, mà bạn 
cần tăng sức kéo nhưng ở tốc độ thấp 
hơn. Động cơ của xe sẽ không khởi động 
khi xe đang ở số này.

Chỗ độ Lái vượt giới hạn (với xe có 
trang bị)

Được sử dụng để lái xe ở tốc độ cao hơn. 
Số này giúp tiết kiệm nhiên liệu. Không 
phải tất cả các loại xe đều có tùy chọn này. 
Động cơ của xe sẽ không khởi động khi xe 
đang ở chế độ này.

Để biết thêm thông tin về lựa chọn và sử 
dụng hộp số, hãy tham khảo sách hướng 
dẫn dành cho chủ sở hữu phương tiện.
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Lái xe có hộp số sàn 
(tiêu chuẩn)
Chuyển số trên một chiếc xe có hộp số 
sàn là một kỹ năng đòi hỏi người lái xe 
phải có nhiều kinh nghiệm sử dụng xe 
thực tế. Bạn phải đạp nhả chân côn  
bằng chân trái trong khi sử dụng cần số 
bằng tay phải để lựa chọn thủ công số 
mong muốn.

Khi bạn đạp chân côn, tính kết nối giữa 
bộ truyền động và các bánh xe sẽ bị ngắt. 
Điều này khiến động cơ không thể truyền 
lực đến các bánh xe. Khi đạp chân côn, 
người lái xe cũng đang chuyển số.

Chân côn được sử dụng để đóng/ngắt 
động cơ và hộp số của xe. Khi nhả chân 
côn, động cơ và hộp số được kết nối với 
nhau, đồng thời lực chuyển động của động 
cơ được truyền đến các bánh xe.

Khi khởi động động cơ xe được trang bị 
hộp số sàn, người lái xe phải để cần số ở 
vị trí số mo và đạp hết chân côn.

Khi bạn bắt đầu nhả chân côn bằng cách 
từ từ nhấc chân trái lên, có thể bắt đầu 
cảm nhận tính kết nối giữa động cơ và hộp 
số trước khi bạn nhả hết côn. Thời điểm 
khi điều này xảy ra được gọi là điểm  
tiếp xúc.

Tại điểm tiếp xúc, bạn phải từ từ nhả chân 
côn để động cơ không bị chết máy. Tại 
điểm tiếp xúc, hãy cẩn thận đạp chân ga 
và từ từ nhả chân côn để giúp khởi động 
xe êm ái. Để có thể sử dụng côn trơn tru, 
người mới lái xe nên tập sử dụng điểm 
tiếp xúc mà không dùng chân ga.

Khi điều khiển xe số sàn, điều quan trọng 
là phải chọn số phù hợp để động cơ 
không bị kéo mạnh (chuyển động không 
êm ái, gập ghềnh) hoặc vọt lên (tua máy 
nhưng không di chuyển xe hiệu quả). Sách 
hướng dẫn dành cho chủ sở hữu phương 
tiện sẽ hướng dẫn khoảng tốc độ bạn nên 
dùng khi sang số.

Các kiểu sang số thay đổi tùy vào loại xe 
cũng như số lượng số. Sách hướng dẫn 
dành cho chủ sở hữu phương tiện sẽ mô 
tả kiểu chuyển số cho xe của bạn. Kiểu 
sang số thường được tìm thấy ở phần trên 
của cần số.

Bạn có thể thực hành di chuyển cần số, 
khi xe không chạy và chân côn được đạp 
hết tầm, đến các số khác nhau cho đến khi 
bạn đã nắm rõ vị trí các số. Bạn phải có kỹ 
năng xác định số mà không cần quan sát 
khi chuyển số trong quá trình lái xe.

Khi bạn đang lái xe, luôn nhớ bỏ chân khỏi 
chân côn mỗi khi đã chuyển sang số khác.  
Đặt chân lên chân côn khi không cần thiết 
được gọi là động tác “đạp côn” và có thể 
khiến côn nhanh chóng bị mòn.

Khi muốn phanh/thắng hoặc dừng lại, bạn 
không được chuyển sang số dừng trong 
khi đang nhấn chân côn. Việc nhấn chân 
côn như vậy sẽ khiến bạn không thể sử 
dụng chân ga.

Khi rẽ/quẹo cua, bạn phải đảm bảo rằng 
xe của bạn đang ở vị trí số phù hợp với tốc 
độ rẽ/quẹo, và chân của bạn không đặt lên 
chân côn.

Chỉ sử dụng chân côn để khởi động xe, 
chuyển số và ngay trước khi bạn dừng xe 
để tránh xe bị chết máy.
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Lái xe
Bạn có thể coi tay lái như một chiếc đồng 
hồ. Để điều khiển xe hiệu quả nhất, hãy 
đặt tay trái của bạn ở vị trí khoảng 9 giờ. 
Tay phải của bạn nên ở vị trí khoảng 3 giờ. 
Nếu bạn không thể thực hiện điều này do 
thiết kế của tay lái, hãy đặt tay trái của bạn 
ở vị trí khoảng 10 giờ và tay phải của bạn 
ở vị trí khoảng 2 giờ.

Khi rẽ/quẹo cua, đánh lái theo phương 
thức chéo tay. Khi trả lái sau khi rẽ/quẹo, 
sử dụng phương thức đánh lái chéo tay. 
Bạn cũng có thể để tay lái trượt qua tay trở 
lại vị trí bằng cách nới lỏng tay cầm một 
chút nhưng vẫn tiếp xúc với tay lái.

A B

C D

E

Vị trí đặt tay khi rẽ/quẹo phải:

A. Vị trí tay để bắt đầu rẽ/quẹo trái hoặc 
rẽ/quẹo phải. B. Với rẽ/quẹo phải, tay 
trái tạo lực quay. Tay phải thả tay lái và 
di chuyển lên đầu bánh lái của xe. C. Tay 
phải nhận vị trí mới và tạo lực quay. D. 
Tay trái thả tay lái và trở về vị trí 9 giờ. 
E. Đảo các bước để hoàn thành việc rẽ/
quẹo và trả tay lái về vị trí bình thường. 
Rẽ/quẹo xong, tay trở về về vị trí lái.
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Báo hiệu
Đèn xi nhan và đèn phanh/thắng giúp 
những người lái xe khác biết ý định  
của bạn.

Bạn phải sử dụng đèn xi nhan khi:

• di chuyển ra khỏi lề đường hoặc làn 
đậu xe

• rẽ/quẹo trái hoặc phải

• chuyển làn đường

Khi bạn đạp phanh/thắng, đèn phanh/
thắng sẽ được bật sáng để những người 
lái xe khác biết rằng bạn đang giảm tốc độ 
hoặc dừng lại.

Tránh gây khó khăn cho những người 
lái xe khác khi báo hiệu quá sớm hoặc 
quá muộn. Lưu ý tắt đèn xi nhan nếu đèn 
không tự động tắt.

Báo hiệu
Khi bạn điều khiển xe, khả năng kiểm 
soát tốc độ của bạn phụ thuộc vào mức 
độ quan sát và sử dụng chân ga một cách 
phù hợp. Từ từ nhấn chân ga để di chuyển 
xe, sau đó giữ chân ga ở vị trí phù hợp với 
tốc độ đã chọn. Kỹ năng này đòi hỏi bạn 
phải thực hành một thời gian. Luôn ghi 
nhớ những điều sau:

• Tăng tốc từ từ.

• Điều chỉnh tốc độ theo điều kiện thời 
tiết, đường sá và giao thông.

• Không tăng tốc hoặc giảm tốc độ khi 
không cần thiết.

• Không lái xe vượt quá giới hạn tốc độ 
cho phép.

• Không tăng tốc quá nhanh để tránh hiện 
tượng quay bánh xe.

• Lái xe ở tốc độ phù hợp với dòng 
phương tiện để giảm nguy cơ va chạm. 
Lái xe quá chậm có thể là một mối  
nguy hiểm.

• Thỉnh thoảng quan sát đồng hồ đo tốc 
độ để kiểm tra tốc độ lái xe.

Thời gian và khoảng 
cách dừng xe
Việc xác định thời gian và khoảng cách 
cần phanh/thắng để xe dừng hoàn toàn 
có thể giúp tránh các lỗi phán đoán mà có 
thể dẫn đến va chạm. Ba yếu tố quyết định 
thời gian và khoảng cách dừng cần thiết.

Thời gian nhận biết:

Thời gian nhận biết là khoảng thời gian 
để nhận biết một tình huống và hiểu rằng 
bạn cần phải dừng lại. Điều này có thể mất 
khoảng 3/4 giây. Những người lái xe ít kinh 
nghiệm thường cần nhiều thời gian hơn 
để nhận biết một mối nguy hiểm hiện hữu. 
Quãng đường nhận biết là quãng đường 
xe đi được trong khoảng thời gian này.

Tín hiệu 
bằng đèn:

Tín hiệu 
bằng TAY:

Tín hiệu rẽ/
quẹo trái

Tín hiệu rẽ/
quẹo phải

Giảm tốc độ 
hoặc dừng lại

Tín hiệu rẽ/
quẹo trái

Tín hiệu rẽ/
quẹo phải

Giảm tốc độ 
hoặc dừng lại
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Thời gian phản ứng:

Thời gian phản ứng là khoảng thời gian 
cần thiết để phản ứng với một tình huống 
bằng cách di chuyển chân của bạn từ 
bàn đạp ga sang bàn đạp phanh/thắng. 
Thời gian phản ứng trung bình là 3/4 giây. 
Quãng đường phản ứng là quãng đường 
xe đi được trong khoảng thời gian này.

Thời gian hãm phanh/thắng:

Thời gian hãm phanh/thắng là khoảng 
thời gian cần để xe dừng hẳn sau khi hãm 
phanh/thắng. Quãng đường hãm phanh/
thắng là quãng đường mà xe đi được 
trong khoảng thời gian này.

Biểu đồ dưới đây minh họa khoảng cách 
dừng tối thiểu khi xe chạy ở các tốc độ 
khác nhau.

Khoảng cách dừng là khoảng cách  
trung bình để dừng xe trên mặt đường 
khô, nhẵn.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian  
và quãng đường dừng xe của bạn. Một 
trong số đó là điều kiện đường sá và thời 
tiết. Một số yếu tố bạn có thể kiểm soát 
bao gồm:

• kỹ năng quan sát đường phía trước  
của bạn

• khả năng ra quyết định của bạn

• mức độ tỉnh táo hay mệt mỏi của bạn

• việc bạn sử dụng rượu bia hoặc các 
chất gây nghiện khác

• tốc độ xe của bạn

• tình trạng phanh/thắng và lốp xe  
của bạn

Hãm phanh/thắng
• Khi dừng xe, chủ động hãm phanh/

thắng sớm. Nếu bạn đạp phanh/thắng 
quá muộn, quãng đường hãm phanh/
thắng của bạn có thể không đủ.

• Giảm lực lên chân ga trước khi đạp 
phanh/thắng để giảm tốc độ.

• Để kết thúc quá trình hãm phanh/thắng 
một cách mượt mà, hãy nhả chậm bàn 
đạp phanh/thắng và sau đó nhấn lại bàn 
đạp phanh/thắng ngay trước khi bạn 
dừng lại.

• Nếu bạn phải dừng lại gấp, hãy sử dụng 
kỹ thuật phanh/thắng theo ngưỡng. 
Đó là khi bạn đạp phanh/thắng mà xe 
không bị khóa bánh. Đây là thời điểm 
mà phanh/thắng đạt hiệu quả tối đa 
trong khi vẫn cho phép bạn điều khiển 
phương tiện của mình. Nếu bánh xe bị 
khóa, hãy giảm nhẹ lực nhấn của bạn 
lên bàn đạp phanh/thắng. Đạp phanh/
thắng quá mạnh khiến bánh xe bị khóa 
sẽ gây mất kiểm soát tay lái. Đối với xe 
có hệ thống chống bó cứng phanh/thắng 
(ABS), vui lòng xem thông tin trong 
Chương 6 về phanh/thắng khẩn cấp.

+

+

=

Khoảng cách nhận biết 

Khoảng cách phản ứng 

Khoảng cách hãm phanh/thắng

TỔNG KHOẢNG CÁCH DỪNG

110 km/giờ

100 km/giờ

80 km/giờ

50 km/giờ

30 km/giờ

Quãng đường di chuyển khi nhận biết cần phải 
dừng lại (dựa trên thời gian nhận biết trung 
bình là ¾ giây)

Quãng đường di chuyển khi phản ứng (dựa 
trên thời gian phản ứng trung bình là ¾ giây)

Quãng đường di chuyển sau khi nhấn phanh/
thắng (trong điều kiện đường bình thường và 
phanh/thắng hoạt động hiệu quả)
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Lùi xe
Chỉ được thực hiện lùi xe ở tốc độ rất 
chậm. Trước khi lùi xe, hãy quan sát phía 
sau xe và chỉ lùi khi phía sau xe không có 
phương tiện khác, người đi bộ và chướng 
ngại vật. Trước khi lùi xe khỏi đường lái 
xe vào nhà, hãy đi vòng quanh xe và kiểm 
tra các mối nguy hiểm có thể xảy ra phía 
sau xe.

Để lùi thẳng xe, thực hiện như sau:

• Đặt tay trái của bạn lên đỉnh tay lái và 
hơi dịch chuyển sang hông bên phải của 
bạn. Để chắc chắn, hãy đặt tay phải vào 
mặt sau của ghế hành khách.

• Nhìn qua cửa sổ phía sau qua vai phải. 
Nhấn ga ở vận tốc chậm để lùi trong khi 
vẫn để chân lên bàn đạp phanh/thắng 
của xe.

• Nhìn lướt qua phía trước để đảm bảo 
rằng xe không chạm vào bất cứ chướng 
ngại vật nào ở phía trước.

• Để điều chỉnh lại tay lái của bạn, đánh 
lái không quá một phần tư theo hướng 
mà bạn muốn lùi xe.

Khi lùi sang trái hoặc phải, hãy thực hiện 
như sau:

• Đặt cả hai tay lên tay lái ở vị trí khoảng 
9 giờ và 3 giờ nếu bạn cần đánh lái hơn 
một nửa vòng.

• Để lùi xe sang bên trái, nhìn qua vai trái 
của bạn, đồng thời thường xuyên đánh 
mắt quan sát phía trước.

• Để lùi xe sang bên phải, nhìn qua vai 
phải của bạn, đồng thời thường xuyên 
đánh mắt quan sát phía trước.

• Xoay tay lái theo hướng bạn muốn  
lùi xe.

Các mẹo lùi xe khác:

• Khi lùi ra khỏi đường lái xe vào nhà, hãy 
lái xe vào làn đường gần nhất và sau 
đó đi thẳng. Không được lùi xe vào làn 
đường thứ hai.

• Theo quy định của luật, người lái xe 
không được lùi xe vào giao lộ hoặc lối 
sang đường dành cho người đi bộ.

Nếu bạn quan sát thấy đèn lùi màu trắng 
trên một phương tiện phía trước, lưu ý 
rằng phương tiện đó có thể đang lùi về 
phía sau. Khi đèn này bật sáng, xe đang 
ở số lùi.

Bạn cần ghi nhớ: Phía trước của xe sẽ 
chuyển động theo hướng ngược lại với 
hướng chuyển động của phía sau xe
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Đỗ xe
Việc đỗ xe đòi hỏi bạn phải kiểm soát xe 
tốt, khả năng phán đoán và đánh lái chính 
xác. Ba phần tiếp theo sẽ giải thích các 
hình thức đỗ xe khác nhau.

Đỗ xe song song
Hình thức đỗ xe này thoạt nghe có vẻ 
khó và bạn sẽ phải luyện tập. Để đỗ xe ở 
khoảng cách giữa hai xe ở lề đường bên 
phải, thực hiện theo các bước được 
minh họa.

Lưu ý vị trí của lốp trước (màu đỏ).

Khi đến gần vị trí đỗ xe song song dự 
định của bạn, hãy kiểm tra xem có 
phương tiện đi phía sau hay không. Từ 
từ đạp phanh/thắng để bắt đầu giảm tốc 
độ trước khi đến vị trí đỗ xe. Đèn phanh/
thắng xe sẽ giúp những người lái xe khác 
biết ý định dừng xe của bạn. Xác định 
xem vị trí đỗ xe có đủ không gian cho xe 
của bạn hay không.

Từ từ lùi thẳng (tốc độ rất chậm) khoảng 
một mét rưỡi (1.5 feet). Khi vẫn đang di 
chuyển chậm, đánh mạnh tay lái sang phải 
cho đến khi xe của bạn ở một góc 45 độ so 
với lề đường. Tiếp tục nhìn về hướng bạn 
đang di chuyển đồng thời quan sát phía 
trước. Tay lái của bạn bây giờ phải thẳng 
hàng với cản sau của xe B.

Khi lùi xe ở tốc độ rất chậm, căn thẳng 
bánh trước và tiếp tục lùi cho đến khi 
góc bên phải của cản trước thẳng hàng 
với cản sau của xe B. Cẩn thận tránh va 
chạm với xe này.

Đánh mạnh tay lái sang trái. Tiếp tục nhìn 
về hướng bạn đang di chuyển đồng thời 
quan sát phía trước. Lùi lại cho đến khi 
xe của bạn song song với lề đường. Cẩn 
thận để tránh va chạm với cản của xe 
phía sau. Luật quy định bánh xe của xe 
đang đỗ cách lề đường không quá 50 cm.Dừng lại khi cản sau của xe bạn (xe A) 

thẳng hàng với cản sau của xe B. Xe của 
bạn phải song song với xe B, với khoảng 
cách giữa hai xe khoảng một mét (3 feet). 
Cài số lùi cho xe của bạn. Nhìn qua vai 
phải và phía sau của bạn để đảm bảo 
không có chướng ngại vật và vẫn còn 
không gian đỗ xe.
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Khi bạn đang rời khỏi vị trí đỗ song song 
và có xe đỗ phía trước, hãy thực hiện  
như sau:

• Kiểm tra tất cả các gương để xem có 
đảm bảo an toàn khi rời khỏi vị trí đỗ xe 
hay không.

• Nhìn qua cửa sổ phía sau qua vai phải 
khi lùi xe cho đến khi xe của bạn di 
chuyển đến gần mà không va chạm với 
chiếc xe đang đỗ phía sau.

• Bật xi nhan trái.

• Trước khi di chuyển về phía trước, nhìn 
qua vai trái của bạn để quan sát các 
phương tiện khác và người đi xe đạp 
mà bạn không nhìn thấy trong gương.

• Di chuyển từ từ về phía trước khoảng 
một mét (ba feet) đồng thời đánh mạnh 
tay lái sang trái. Khi thấy an toàn,  
lái xe vào làn đường xe chạy gần nhất, 
lưu ý tránh va chạm với xe đang đỗ  
phía trước.

• Cảnh giác có thể có các phương tiện 
đang đi tới từ phía sau.

Ra vào xe khi xe đỗ song song với lề 
đường trên đường hai chiều:

Khi ra khỏi xe đỗ song song với lề đường, 
hãy kiểm tra kỹ tất cả các gương xem có 
các phương tiện giao thông hoặc người đi 
xe đạp đang tiến đến từ phía sau không. 
Quay vai kiểm tra phía sau đối với các 
điểm mù bên trái. Khi thấy an toàn, mở 
cửa không rộng hơn mức cần thiết để 
nhanh chóng bước ra và rời khỏi xe. Đi 
vòng ra phía sau của xe đang đỗ để lên lề 
đường.

Khi bước vào một xe đang đỗ song song 
với lề đường, luôn tiếp cận từ phía trước 
của xe. Quan sát các phương tiện đang 
chạy qua trong làn đường gần nhất trước 
khi bạn mở cửa. Mở cửa không rộng hơn 
mức cần thiết để bước vào xe và nhanh 
chóng đóng cửa.

Đỗ xe kiểu chéo góc
Đỗ xe kiểu chéo góc thường được áp 
dụng phổ biến nhất trong các bãi đỗ xe. 
Điểm đỗ xe có thể tạo thành một góc 
khoảng 45 độ so với làn đường giao 
thông.

Người lái xe nên thực hiện các bước  
sau để lái xe vào điểm đỗ xe chéo góc ở 
bên phải:

• Bật xi nhan bên phải và giảm tốc độ.

• Lái xe song song với lề đường và cách 
đuôi xe đang đỗ khoảng 1.5 mét  
(năm feet).

• Khi bạn có thể nhìn thấy phía bên trái 
của chiếc xe đang đỗ ở bên phải điểm 
đỗ xe trống, bạn hãy bẻ lái gấp sang 
phải. Quan sát vị trí giữa của điểm đỗ 
xe khi lái xe chậm về phía trước. Xe của 
bạn phải được đỗ chính giữa của chỗ 
đỗ xe.

• Đến khoảng giữa của chỗ đậu xe, căn 
thẳng bánh xe và tiếp tục di chuyển từ 
từ về phía trước. Kiểm tra cản trước 
bên trái và cản sau bên phải của xe, 
đảm bảo khoảng cách không quá gần 
với xe đang đỗ ở hai bên.

• Tiếp tục di chuyển từ từ về phía trước 
cho đến khi bánh trước chạm nhẹ với lề 
đường hoặc cách lề đường 50 cm  
(20 inch).

Lái xe vào chỗ đỗ xe chéo góc từ bên phải
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2 mét

 

Khi lái xe ra khỏi điểm đỗ xe chéo góc: 

Lùi xe một cách cẩn thận và chậm rãi. 
Đảm bảo không có chướng ngại vật đằng 
sau xe của bạn. Việc lùi xe có thể nguy 
hiểm vì bạn khó quan sát được phương 
tiện phía sau khi di chuyển ra khỏi chỗ đỗ 
xe. Nhường quyền ưu tiên khi bạn lùi xe 
và quan sát cẩn thận phía sau xe của bạn.

Di chuyển chậm rãi và sẵn sàng dừng 
lại nếu cần thiết. Nếu phương tiện ở bên 
tay phải của bạn dài hơn xe của bạn, hãy 
dừng lại khi đuôi xe của bạn ngang bằng 
với đuôi của chiếc xe dài hơn. Kiểm tra 
xem có xe cộ và người đi bộ hay không. 
Tiếp tục lùi thẳng cho đến khi bạn có thể 
nhìn xa hơn xe đang đỗ.

Khi cản trước của bạn vượt hẳn phía sau 
xe nằm bên tay trái của bạn, hãy đánh 
mạnh tay lái sang phải. Tiếp tục lùi vào làn 
đầu tiên phía sau xe đang đỗ. Dừng lại khi 
xe của bạn song song với lề đường.

Lái về phía trước trong làn đường hiện tại 
của bạn. Đề phòng có các phương tiện 
khác đang di chuyển ra khỏi điểm đỗ xe 
chéo góc phía trước bạn.

Đỗ xe vuông góc
Đỗ xe vuông góc (điểm đỗ xe tạo thành 
một góc 90 độ so với lề đường) ở bên phải 
có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Khi 
bạn đến gần chỗ đỗ xe của mình, hãy giữ 
khoảng hai mét (sáu feet) giữa xe của bạn 
và đuôi xe đang đỗ bên phải của bạn. Di 
chuyển rất chậm. Khi cản trước của bạn 
ngang bằng với hông bên trái của xe đang 
đỗ ở bên phải chỗ đỗ xe dự kiến, hãy quan 
sát chỗ đỗ xe còn trống. Lái xe với tốc độ 
rất chậm và đánh mạnh tay lái sang bên 
phải. Kiểm tra góc bên trái phía trước và 
bên phải của xe khi bạn di chuyển vào chỗ 
đỗ xe để đảm bảo bạn không va chạm với 
các xe đang đỗ. Quan sát chỗ đỗ xe còn 
trống và từ từ lái xe di chuyển vào. Đảm 

bảo xe của bạn được đỗ chính giữa và 
nằm hoàn toàn trong không gian điểm đỗ.

Lái xe vào điểm đỗ xe vuông góc 90 độ ở 
bãi đỗ xe bên trái dễ hơn so với bên phải 
vì bạn có nhiều không gian hơn để đỗ 
xe vào góc phù hợp. Lưu ý kiểm tra xem 
có phương tiện ở làn đối diện hay không 
trước khi bạn băng ngang làn đường của 
xe đi ngược chiều. Quan sát vị trí giữa của 
chỗ đỗ xe khi bạn rẽ/quẹo và di chuyển xe 
vào. Điều này tương tự như việc rẽ/quẹo 
trái vào một tuyến đường khác.

Chỉ di chuyển vào một chỗ đỗ xe chéo góc 
hoặc vuông góc về phía bên trái của bạn 
khi bạn đang ở trong một bãi đỗ xe.

Lái xe vào một chỗ đỗ xe vuông góc từ 
bên trái.

Lái xe vào một điểm đỗ xe vuông góc 
từ bên phải.
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Đỗ xe trên dốc
Thông tin dưới đây áp dụng cho trường 
hợp đỗ xe ở bên phải của đường.

Khi đỗ xe hướng lrên dốc một con đường 
có lề đường, hãy quay bánh trước sang 
trái (về phía tâm đường). Khi đã quay 
bánh xe, từ từ lùi lại để bánh trước bên 
phải chạm vào lề đường. Điều này sẽ giúp 
giảm nguy cơ xe trôi vào dòng xe cộ đang 
lưu thông nếu xe  bị tuột dốc.

Khi đỗ xe hướng lên dốc trên đường 
không có lề đường, quay bánh trước sang 
bên phải (về phía mép đường). Như vậy, 
nếu bị tuột dốc, xe sẽ trôi khỏi đường và 
không trôi vào dòng xe cộ đang lưu thông.

Khi đỗ xe hướng xuống dốc, luôn quay 
bánh trước sang phải. Với đường có lề 
đường, hãy để xe của bạn lăn bán đến khi 
bánh trước bên phải của bạn chạm vào 
lề đường. Khi bánh xe được quay sang 
bên phải, nếu bị tuột dốc, xe sẽ trôi khỏi 
đường và không trôi vào dòng xe cộ đang 
lưu thông.

 

Để tránh xe đang đỗ bị tuột dốc, hãy đạp 
phanh/thắng chân cho xe dừng hẳn và 
gạt hộp số về chế độ đỗ (đối với hộp số tự 
động) hoặc số thấp (đối với hộp số sàn).

Khi đỗ xe bên trái của đường, hãy quay 
bánh trước theo hướng ngược lại.

Không đỗ xe ở đây
Không đỗ xe của bạn:

• trên vỉa hè hoặc đại lộ

• trên lối sang đường hoặc trên bất kỳ 
phần nào của lối sang đường dành cho 
người đi bộ

• trong giao lộ

• trong vòng 1.5 mét (5 feet) từ lối vào 
nhà để xe, đường đi của tư nhân hoặc 
đường lái xe vào nhà

• dọc theo hoặc đối diện với bất kỳ công 
trình đường giao thông hoặc chướng 
ngại vật nào khi việc dừng hoặc đỗ xe 
sẽ cản trở giao thông

• trên cầu hoặc đường chui hoặc đường 
dẫn lên cầu hoặc đường chui

• nơi thiết bị điều khiển giao thông cấm 
dừng hoặc đỗ xe

Xuống dốc

Lên dốc có lề đường

Lên dốc không có 
lề đường

Cấm đỗ xe trong 
vòng 5 mét (16 feet) 
tính từ biển báo 
dừng hoặc biển báo 
nhường đường.

Không đỗ xe trong 
vòng 5 mét (16 feet) 
từ lối sang đường 
dành cho người đi 
bộ được đánh dấu.
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• trong vòng năm mét tính từ biển báo 
dừng hoặc biển báo nhường đường

• trong vòng năm mét (16 feet) tính từ 
phía gần nhất của lối sang đường dành 
cho người đi bộ được đánh dấu

• trong vòng năm mét (16 feet) từ vòi 
nước cứu hỏa. Khi vòi nước không 
nằm ở lề đường, không được đỗ xe 
trong vòng năm mét tính từ điểm trên lề 
đường gần vòi nước nhất.

• bên cạnh các phương tiện khác có thể 
đang đỗ xe song song với bạn

• gần hơn năm mét (16 feet) từ mép của 
lòng giao lộ, trừ trường hợp có chỉ dẫn

• cho phép đỗ xe, chẳng hạn như cột thu 
tiền đỗ xe

• tại hoặc gần địa điểm xảy ra cháy, nổ, 
va chạm xe cơ giới hoặc các sự cố khác 
mà việc đỗ xe sẽ cản trở giao thông 
hoặc nhân viên và thiết bị ứng cứu  
khẩn cấp

Trên lòng đường bên ngoài khu vực đô thị, 
không được đỗ xe:

• trên lòng đường, làn đỗ xe hoặc làn 
khẩn cấp của một xa lộ chính trừ trường 
hợp:

• xe của bạn không thể tự di chuyển,

• một trường hợp khẩn cấp phát sinh, 
hoặc

• luật cho phép đỗ xe

• trừ khi có lối đi rõ ràng cho các phương 
tiện cơ giới khác, và

• các phương tiện khác có thể nhìn thấy 
xe của bạn trong 60 mét (200 feet) dọc 
lòng đường theo cả hai hướng

Không đỗ xe trong vòng 5 mét (16 feet) 
tính từ vòi nước cứu hỏa.
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Quyền ưu tiên
Tại các điểm giao cắt đường bộ, va  
chạm có khả năng xảy ra. Phương tiện 
nào được đi trước và phương tiện nào 
phải chờ?

Quy tắc về quyền ưu tiên yêu cầu một 
người phải nhường đường để các phương 
tiện khác đi trước. Biển báo, tín hiệu và 
đôi khi vị trí xe của bạn so với các phương 
tiện khác tại giao lộ xác định các quy tắc 
này. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn có quyền 
ưu tiên, bạn vẫn có trách nhiệm lái xe cẩn 
thận để phòng ngừa va chạm.

Giao lộ
Giao lộ là nơi hai hoặc nhiều đường bộ 
gặp nhau, có thể dẫn đến va chạm giữa 
các phương tiện giao thông trên các 
đường đó và với người đi bộ băng qua 
đường. Đây là những vị trí có nhiều nguy 
cơ xảy ra va chạm. Giao thông tại các giao 
lộ có thể được điều khiển thông qua biển 
báo, đèn tín hiệu giao thông hoặc cả hai. 
Những giao lộ không có biển báo hoặc tín 
hiệu được kiểm soát theo các quy tắc và 
quy định. Để lái xe an toàn qua giao lộ có 
hoặc không có biển báo, đèn tín hiệu, bạn 
phải hiểu rõ các quy tắc và quy định để 
xác định phương tiện nào có quyền  
ưu tiên.

Luôn lái xe cẩn thận. Những người lái xe 
khác có thể không chú ý đến biển báo và 
đèn tín hiệu, hoặc có thể không hiểu rõ các 
quy tắc tại giao lộ không có biển báo hoặc 
đèn tín hiệu.

Chỉ dẫn của nhân viên trật tự trị an hoặc 
cảnh sát giao thông phải được tuân thủ 
ở thứ tự ưu tiên cao hơn so với biển báo 
hoặc tín hiệu giao thông.

Giao lộ có biển báo 

Biển báo dừng:

Biển báo dừng cho biết 
xe của bạn phải dừng 
hẳn. Sau khi dừng xe, 
hãy quan sát người đi 
bộ và các phương tiện 
giao thông khác tại giao 
lộ. Nếu an toàn, bạn có 
thể tiếp tục di chuyển.

Có một số quy tắc về vị trí bạn phải dừng 
xe khi nhìn thấy biển báo dừng.

Quy tắc dừng xe tại giao lộ:

Nơi có vạch dừng được đánh dấu, hãy dừng 
hẳn xe của bạn trước vạch dừng. Trước khi 
di chuyển tiếp, hãy nhường quyền ưu tiên 
cho người đi bộ và các phương tiện giao 
thông khác.

Dừng xe trước 
vạch dừng tại lối 
sangđường dành 
cho người đi bộ 
được đánh dấu.

Nếu không có vạch 
dừng, hãy dừng xe 
trước lối sang đường 
dành cho người đi bộ 
được đánh dấu.
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Điểm dừng ba và bốn hướng: Giao lộ có 
biển báo dừng ở tất cả các hướng thường 
được gọi là “giao lộ lịch sự”. Phương tiện 
đang di chuyển đến giao lộ từ mỗi hướng 
đều phải dừng lại. Người lái xe phải áp 
dụng quy tắc lái xe lịch sự và thận trọng. 
Lái xe lịch sự có nghĩa là nhường đường 
cho xe đi vào giao lộ trước. Nếu hai xe vào 
giao lộ vào cùng một thời điểm, xe bên 
phải sẽ được đi trước theo quy tắc lịch sự. 
Bạn không được tiếp tục đi qua giao lộ trừ 
khi bạn có thể thực hiện điều đó một cách 
an toàn.
 
Biển báo nhường đường:

Với biển báo nhường 
đường, bạn phải 
nhường đường cho 
phương tiện đi vào 
giao lộ từ các hướng 
không có biển báo 
nhường đường. Khi 

quan sát thấy biển báo nhường đường, 
hãy giảm tốc độ khi bạn di chuyển đến gần 
giao lộ và sẵn sàng dừng lại.

Bạn phải dừng lại và nhường đường cho 
các phương tiện khác hoặc người đi bộ . 
Chờ khoảng cách di chuyển an toàn trước 
khi bạn tiếp tục lái xe.

Nếu hướng giao thông được ưu tiên không 
có phương tiện hoặc người đi bộ, bạn có 
thể đi qua giao lộ mà không cần dừng hẳn.

Khi di chuyển đến giao lộ, bạn phải điều 
khiển phương tiện ở tốc độ phù hợp để 
dễ dàng dừng lại và tránh va chạm với xe 
hoặc người tham gia giao thông khác.

Giao lộ không có tín 
hiệu điều khiển
Một số giao lộ không có biển báo giao 
thông hay đèn tín hiệu giao thông. Tại các 
giao lộ này, bạn phải nhường quyền ưu 
tiên cho xe bên phải của mình.

Quan sát xem có phương tiện nào đang 
đi tới từ bên trái và bên phải của bạn hay 
không khi bạn đang chuẩn bị đi vào giao 
lộ không có thiết bị điều khiển giao thông. 
Tương tự như giao lộ có biển báo dừng, 
hãy điều chỉnh tốc độ của bạn dựa trên 
tầm nhìn và điều kiện đường sá. Tầm nhìn 
của bạn có thể bị hàng rào, cây cối hoặc 
các phương tiện đang đỗ che khuất. Bạn 
phải giảm tốc độ phù hợp để có thể dừng 
xe dễ dàng. Trong điều kiện đường sá trơn 
trượt, hãy giảm tốc độ để tăng khoảng 
cách dừng xe.

Lái xe thận trọng và sử dụng kỹ năng phán 
đoán ở tất cả giao lộ không có biển báo 
hoặc tín hiệu. Ngay cả khi bạn có quyền 

Nếu không có vạch dừng hoặc lối sang 
đường dành cho người đi bộ được đánh 
dấu ở giao lộ, bạn phải dừng lại cách chỗ 
đường giao nhau ba mét (10 feet). Dừng lại 
ở vị trí mà bạn sẽ không cản trở người đi bộ 
đang hoặc chuẩn bị băng qua đường.

Xe nhường đường cho xe khác khi đến 
giao lộ có biển báo nhường đường.
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ưu tiên, đảm bảo rằng phương tiện khác 
đang nhường đường cho bạn trước khi 
bạn đi qua giao lộ.

Giao lộ chữ T không có biển báo hoặc tín 
hiệu (còn được gọi là giao lộ không có tín 
hiệu điều khiển) là một trường hợp đặc 
biệt. Không có biển báo hoặc tín hiệu điều 
khiển giao thông, do đó người lái xe bên 
phải (xe B) có quyền ưu tiên. Bạn cần lái 
xe cẩn thận trong tình huống này, phòng 
trường hợp người lái xe đi thẳng qua giao 
lộ (xe A) hiểu nhầm rằng họ có quyền 
ưu tiên.

 

Khi đi ra khỏi đường phụ, ngõ, bãi đậu xe 
và đường lái xe vào nhà, bạn phải:

• dừng xe trước bất kỳ lối băng qua vỉa 
hè nào

• dừng lại trước khi đi vào một con phố 
chính

• nhường đường cho người đi bộ 
 
Lưu ý khi đi vào giao lộ:

• Khi rẽ/quẹo trái cắt qua đường của một 
phương tiện đang đi tới, người lái xe 
không được rẽ/quẹo trái cho đến khi 
đảm bảo rẽ/quẹo an toàn.

• Bãi đỗ xe có giao lộ không có biển báo 
hoặc tín hiệu, và người lái xe phải tuân 
thủ các quy tắc về quyền ưu tiên.

• Tất cả giao lộ đều có lối sang đường 
được đánh dấu hoặc không được đánh 
dấu và bạn không được vượt qua xe 
khác đang dừng để nhường đường cho 
người đi bộ. 

Đảm bảo giao lộ luôn 
thông thoáng
Không đi vào giao lộ cho đến khi giao lộ đã 
thông thoáng hoàn toàn.

Tại các giao lộ đông phương tiện giao 
thông, không đi vào giao lộ cho đến khi 
giao lộ cũng như lối sang đường ở phía 
đối diện đã thông thoáng hoàn toàn.

A nhường đường cho B: Giao lộ này 
không có biển báo hoặc tín hiệu và B ở 
phía tay phải của A.

A nhường đường cho B: A sẽ cắt vào 
đường đi của B và mỗi xe đều không nằm 
bên tay phải của xe còn lại.

A nhường đường cho B: Giao lộ này không 
có biển báo hoặc tín hiệu và B ở phía tay 
phải của A.
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Vòng xuyến  
và Bùng binh
Vòng xuyến và bùng binh là những giao lộ 
vòng tròn, được thiết kế để cải thiện lưu 
lượng và đảm bảo an toàn giao thông. Các 
phương tiện luôn di chuyển theo hướng 
ngược chiều kim đồng hồ quanh một đảo 
trung tâm. Các phương tiện đi vào giao lộ 
phải nhường đường cho phương tiện đang 
lưu thông trong vòng xuyến.

Vòng xuyến và bùng binh có đôi chút khác 
biệt. Đảo trung tâm của bùng binh nhỏ hơn 
đảo trung tâm của vòng xuyến. Bùng binh 
được thiết kế với đường cong quanh đảo 
có góc cua gấp hơn để khuyến khích điều 
khiển phương tiện ở tốc độ thấp hơn và 
có thể có lề đường dốc để tạo thêm không 
gian cho các phương tiện thương mại cỡ 
lớn hơn. Bùng binh có thể có nhiều hình 
dạng và kích thước khác nhau. Người lái 
xe phải quan sát và tuân thủ biển báo giao 
thông và vạch kẻ đường. Lối sang đường 
dành cho người đi bộ tại bùng binh được 
bố trí cách xa giao lộ để đảm bảo an toàn, 
cũng như cải thiện tầm nhìn thẳng cho 
người lái xe mô tô và người đi bộ.

Người lái xe phải tuân thủ các quy tắc 
tương tự khi đi vào bùng binh hoặc  
vòng xuyến.

Vòng xuyến/bùng binh  
một làn đường

Đi vào giao lộ vòng tròn:

Người lái xe đi vào giao lộ vòng tròn có 
một làn đường phải nhường đường cho 
người lái xe đã ở trong giao lộ. Khi ở trong 
giao lộ, người lái xe phải bật tín hiệu rẽ/
quẹo phải để chuẩn bị ra khỏi giao lộ.

Ra khỏi giao lộ vòng tròn:

Luôn sẵn sàng bật tín hiệu rẽ/quẹo phải 
sau khi đi qua lối ra trước lối ra dự định 
của bạn. Điều này giúp những người lái xe 
khác biết rằng bạn chuẩn bị ra khỏi vòng 
xuyến ở lối ra tiếp theo.

Khi bạn muốn ra ở lối ra đầu tiên:

• Bật đèn tín hiệu rẽ/quẹo phải khi chuẩn 
bị đến gần lối ra. Để đèn tín hiệu luôn 
bật cho đến khi bạn ra khỏi vòng xuyến.

• Khi chuẩn bị đi ra khỏi vòng xuyến, luôn 
quan sát người đi bộ và người đi xe 
đạp ở lối đi sang đường tại điểm vào và 
điểm ra của vòng xuyến.

Xe A dừng ở vị trí thích hợp. Xe B đã chắn 
lối đi dành cho người đi bộ. Lái xe C và D 
đã phán đoán tình huống kém và đã dừng 
xe trong giao lộ. Giao thông từ các hướng 
khác đã bị ảnh hưởng. Trước đi lái xe vào 
giao lộ, bạn phải đảm bảo có đủ không 
gian để phương tiện của bạn có thể đi hết 
giao lộ và qua khỏi lối sang đường.

Ví dụ về giao lộ vòng tròn một làn đường.
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Khi bạn muốn sử dụng  bất kỳ lối ra  
nào khác:

• Khi chuẩn bị đi ra khỏi vòng xuyến, luôn 
quan sát người đi bộ và người đi xe 
đạp ở lối đi sang đường tại điểm vào và 
điểm ra của vòng xuyến.

• Bật tín hiệu rẽ/quẹo phải khi bạn đến 
gần lối ra mà bạn mong muốn.

Vòng xuyến/bùng binh  
hai làn đường
Đi vào giao lộ vòng tròn:

Người lái xe đi vào giao lộ vòng tròn phải 
nhường đường cho người lái xe đã ở trong 
giao lộ. Khi ở trong giao lộ, người lái xe 
phải bật tín hiệu rẽ/quẹo phải để chuẩn bị 
ra khỏi giao lộ.

Sử dụng làn đường bên phải để vào và 
ra khỏi giao lộ:

Người lái xe đi vào vòng xuyến từ làn 
đường bên phải phải thực hiện điều đó khi 
đã đảm bảo an toàn và đi ở làn đường bên 
phải khi ở trong vòng xuyến. Họ phải ra 
khỏi giao lộ bằng làn đường bên phải.

Sử dụng làn đường bên trái để vào và 
ra khỏi giao lộ:

Người lái xe sử dụng làn đường bên trái 
để đi vào vòng xuyến phải thực hiện điều 
đó khi đã đảm bảo an toàn và đi ở làn 
đường bên trái khi ở trong vòng xuyến/
bùng binh. Họ phải ra khỏi giao lộ bằng 
làn đường bên trái. Người lái xe dự định 
đi qua khỏi lối ra đầu tiên nên sử dụng làn 
đường bên trái để vào và ra khỏi giao lộ.

Trong giao lộ vòng tròn

Khi ở trong vòng xuyến, người lái xe bên 
phải phải nhường đường cho người lái 
xe bên trái. Bật tín hiệu rẽ/quẹo phải khi 
chuẩn bị ra khỏi vòng xuyến. Thận trọng 
khi ra khỏi và băng qua làn đường bên 
phải (bên ngoài).

Không chuyển làn trong vòng xuyến. 
Phương tiện đi trên làn đường màu đỏ 
(mũi tên trắng) phải nhường đường cho 
phương tiện đi trên làn đường màu vàng 
(mũi tên đen). Phương tiện đi vào vòng 
xuyến (làn đường màu xám) phải nhường 
đường cho phương tiện đi trong vòng 
xuyến (cả làn đường màu đỏ và  
màu vàng).

Xe B và xe C phải nhường đường cho xe A.

Xe E phải nhường đường cho xe D, trong 
khi xe F và D có thể cùng di chuyển theo 
hướng đi của mình.
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Ra khỏi giao lộ vòng tròn

Luôn sẵn sàng bật tín hiệu rẽ/quẹo phải 
sau khi đi qua khỏi lối ra trước lối ra dự 
định của bạn. Điều này giúp những người 
lái xe khác biết rằng bạn chuẩn bị ra khỏi 
vòng xuyến ở lối ra tiếp theo.

Khi bạn dự định ra ở lối ra đầu tiên:

• Đi vào vòng xuyến ở làn đường  
bên phải.

• Bật tín hiệu rẽ/quẹo phải khi chuẩn bị 
đến gần lối ra.

• Để tín hiệu luôn bật cho đến khi bạn ra 
khỏi vòng xuyến.

• Khi bạn chuẩn bị đi ra khỏi vòng xuyến, 
hãy quan sát người đi bộ và người đi xe 
đạp ở lối sang đường tại điểm vào và 
điểm ra của vòng xuyến.

• Nhường đường cho phương tiện trong 
vòng xuyến.

• Ra khỏi vòng xuyến ở làn đường  
bên phải.

Khi bạn dự định ra ở bất kỳ một lối ra  
nào khác:

• Đi vào vòng xuyến ở làn đường bên trái.
• Bật tín hiệu rẽ/quẹo trái để người khác 

biết rằng bạn sẽ không sử dụng lối ra 
đầu tiên.

• Khi bạn chuẩn bị đi ra khỏi vòng xuyến, 
hãy quan sát người đi bộ và người đi xe 
đạp ở lối sang đường tại điểm vào và 
điểm ra của vòng xuyến.

• Nhường đường cho phương tiện trong 
vòng xuyến.

• Ra khỏi vòng xuyến bằng làn đường 
bên trái.

Khi bạn ra khỏi giao lộ bằng làn đường 
bên trái, hãy nhớ:

• Bật tín hiệu rẽ/quẹo phải khi bạn đi  
qua khỏi lối ra trước lối ra mà bạn sẽ 
sử dụng.

• Quan sát giao thông ở làn đường bên 
phải mà có thể vẫn tiếp tục di chuyển 
trong vòng xuyến.

• Quan sát người đi bộ phía trước tại lối 
sang đường dành cho người đi bộ mà 
bạn dự định ra khỏi vòng xuyến.

• Ra khỏi vòng xuyến bằng làn đường 
bên trái.

• Nếu bạn không thể dừng xe hoặc ra 
khỏi vòng xuyến một cách an toàn, tiếp 
tục lái xe ở trong làn đường của mình 
và đi vòng lại vòng xuyến/bùng binh.

Rẽ/quẹo
Nhiều vụ va chạm xảy ra do người lái xe 
không đảm bảo an toàn khi rẽ/quẹo.

Rẽ/quẹo phải
Hãy nhớ rằng làn đường xe chạy không 
phải lúc nào cũng được đánh dấu hoặc có 
biển báo. Làn đường xe chạy là một phần 
của lòng đường, có chiều rộng phù hợp để 
cho phép một dòng phương tiện di chuyển. 
Làn đường này bao gồm một làn đường 
giáp lề đường, được cắm các cột thu tiền 
đỗ xe. Làn đường bên cạnh lề đường mà 
các phương tiện đỗ tốt nhất được gọi là 
làn đường giáp lề đường, không phải làn 
đỗ xe. Làn đường giáp lề đường không 
chỉ dành cho các phương tiện đỗ. Chúng 
được sử dụng để các phương tiện ra khỏi 
hoặc đi vào một con đường.

Hãy chuẩn bị kỹ trước khi rẽ/quẹo. Nếu 
bạn không ở trong làn đường rẽ/quẹo phù 

Xe H phải nhường đường cho xe G.
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hợp, hãy kiểm tra gương chiếu hậu và 
gương bên ngoài cũng như quay vai kiểm 
tra. Bật tín hiệu và chuyển làn khi đảm bảo 
an toàn. Bạn nên lái xe trong làn đường rẽ/
quẹo phù hợp của bạn ít nhất 15 mét (50 
feet) trước giao lộ.

Đảm bảo nhường quyền ưu tiên cho người 
đi bộ và phương tiện qua đường. Trước 
khi bắt đầu rẽ/quẹo, hãy quan sát con 
đường mà bạn chuẩn bị rẽ/quẹo vào để 
quyết định xem có đủ chỗ để rẽ/quẹo vào 
làn đường giáp lề đường hay không. Nhìn 
qua vai phải để xem có người đi xe đạp và 
người đi bộ đang đi tới giao lộ hay không.

Khi rẽ/quẹo phải từ đường hai chiều vào 
một đường hai chiều khác, luôn lái xe ở 
giữa làn đường rẽ/quẹo của bạn và cách 
lề đường hoặc mép đường không quá 
một mét (3 feet). Duy trì tương đối khoảng 
cách này khi bạn đến gần giao lộ, trong khi 
rẽ/quẹo và khi ra khỏi giao lộ.

Bạn cần lưu ý những điều sau khi rẽ/quẹo:

• Nhường đường cho người đi bộ qua 
đường.

• Không đi vào lối sang đường để rẽ/quẹo 
cho đến khi người đi bộ đã ra khỏi giao 
lộ một cách an toàn.

 
 
 

Nếu làn đường đầu tiên trên con đường mà 
bạn chuẩn bị rẽ/quẹo vào có phương tiện 
đang đỗ hoặc chướng ngại vật gần với điểm 
rẽ/quẹo, hãy rẽ/quẹo vào làn đường  đầu 
tiên phía bên trái của xe đang đỗ. Nếu làn 
đường không có xe đang đỗ hoặc chướng 
ngại vật, rẽ/quẹo thẳng vào làn đường đó.

Lưu ý: Nhường đường cho các phương 
tiện khác đang đi tới từ bên tay trái của bạn, 
đang đi trên làn đường mà bạn sẽ đi vào.

 Xe đang đỗ

Nếu một phương tiện đang đỗ hoặc 
chướng ngại vật nằm ở khoảng cách an 
toàn, hãy tiến hành rẽ/quẹo ở làn đường 
phía sau xe hoặc chướng ngại vật. Sau 
đó chuyển làn sang bên trái khi đảm bảo 
an toàn. Với kiểu rẽ/quẹo này, làn đường 
giáp lề đường không được có xe đang đỗ 
trong ít nhất một nửa chiều dài khu phố.

 Xe đang đỗ

Nếu đảm bảo an toàn, tiến hành rẽ/quẹo 
vào làn đường đầu tiên ở bên phải khi 
bạn có đủ không gian để tăng tốc nhẹ và 
chuyển làn. Sau khi bạn rẽ/quẹo xong, 
quan sát phía trước trên tuyến đường mà 
bạn dự định di chuyển.

 Xe đang đỗ
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Đường hai chiều vào đường hai chiều
Khi thấy an toàn và được phép rẽ/quẹo, 
hãy rẽ/quẹo từ làn đường gần nhất và bên 
phải vạch kẻ vàng. Rẽ/quẹo vào làn đường 
gần nhất và bên phải vạch kẻ vàng. Đảm 
bảo bạn có đủ thời gian và không  gian để 
rẽ/quẹo an toàn khi có phương tiện đang đi 
ngược chiều. Nhường đường cho phương 
tiện đang đi ngược chiều và người đi bộ 
băng qua đường ở bên trái của bạn.

Không mở cua rộng và sử dụng hai làn 
đường khi rẽ/quẹo. Trừ khi có biển báo 
cấm, bạn có thể rẽ/quẹo phải tại đèn đỏ 
sau khi dừng hẳn ở điểm dừng thích hợp 
(vạch dừng hoặc lối sang đường dành cho 
người đi bộ).

Rẽ/quẹo trái
Phán đoán sai về thời gian và không gian 
khi rẽ/quẹo trái là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến tai nạn. Rẽ/quẹo trái 
có thể gây nguy hiểm do phương tiện đang 
đi tới từ nhiều hướng khác nhau và xe của 
bạn sẽ cắt qua làn đường của các phương 
tiện đang đi ngược chiều.

Chuẩn bị kỹ trước khi rẽ/quẹo. Bạn nên 
lái xe trong làn đường rẽ/quẹo phù hợp 
của bạn ít nhất 15 mét (50 feet) trước 
giao lộ. Khi rẽ/quẹo từ đường hai chiều 
vào một đường hai chiều khác chỉ có một 
làn đường rẽ/quẹo trái, hãy lái xe vào làn 
đường bên phải vạch vàng.

Dừng lại ở trước lối sang đường dành cho 
người đi bộ nếu chỉ còn đủ không gian 
cho một xe phía trước trong làn đường 
của bạn tại giao lộ. Đi vào giao lộ nếu bạn 
được đi theo quy định của luật khi xe phía 
trước bạn đã đi qua giao lộ. Nếu bạn phải 
dừng lại ở giao lộ trước khi rẽ/quẹo trái, 
hãy dừng ở bên phải vạch kẻ vàng và đảm 
bảo hai bánh trước xe của bạn hướng 
thẳng về phía trước. Điều này giúp bạn 
không bị đẩy vào các phương tiện phía 
trước nếu bị tông từ phía sau.

Quan sát lối sang đường của đường bạn 
đang rẽ/quẹo vào xem có người đi bộ và 
người đi xe đạp hay không. Quan sát kỹ 
phía trước tuyến đường mà bạn dự định 
di chuyển. Khi thấy an toàn, thực hiện rẽ/
quẹo trái ở giao lộ. Kết thúc rẽ/quẹo trái 
bằng cách lái xe sang phía bên phải của 
vạch kẻ vàng trên con đường bạn đã rẽ/
quẹo vào.

Không mở cua rộng và sử dụng hai làn 
đường khi rẽ/quẹo.

Trước khi rẽ/quẹo trái ra khỏi một đường 
cao tốc hai làn, quay vai kiểm tra phía  
bên trái để đảm bảo rằng không có 
phương tiện khác đang vượt phía bên trái 
xe của bạn.

Đường hai chiều vào đường một chiều
Khi thấy an toàn và được phép rẽ/quẹo, 
hãy rẽ/quẹo từ làn đường gần nhất vạch kẻ 
vàng. Rẽ/quẹo vào làn đường đầu tiên phía 
bên trái của đường. Nhường đường cho 
phương tiện đang đi ngược chiều  và người 
đi bộ băng qua đường ở bên trái của bạn.
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Làn đường rẽ/quẹo
Một số làn đường được quy định là làn 
đường rẽ/quẹo. Khi bạn đến gần giao lộ, 
luôn quan sát biển báo và vạch kẻ đường. 
Đảm bảo rằng bạn đang đi đúng làn 
đường để rẽ/quẹo hoặc đi thẳng.

Rẽ/quẹo song song hai làn
Khi rẽ/quẹo phải hoặc trái ở nơi được 
đánh dấu hoặc có biển báo cho phép rẽ/
quẹo song song hai làn, hãy di chuyển đến 
giao lộ trên một trong các làn đường có 
biển báo hoặc vạch kẻ đường và rẽ/quẹo 
vào làn đường tương ứng.

Rẽ/quẹo song song hai làn chỉ được thực 
hiện khi có biển báo hoặc vạch kẻ đường. 
Không được lấn hoặc chuyển làn tại các 
giao lộ được rẽ/quẹo song song hai làn 
vì một phương tiện khác có thể đang rẽ/
quẹo bên cạnh làn xe của bạn. Quan sát 
phương tiện đang rẽ/quẹo bên cạnh làn xe 
của bạn vì phương tiện đó có thể lấn sang 
làn đường của bạn.

Trừ khi có biển báo cấm, tại giao lộ được 
rẽ/quẹo phải song song hai làn, bạn có thể 
rẽ/quẹo phải tại đèn đỏ sau khi dừng hẳn 
ở điểm dừng thích hợp (vạch dừng hoặc 
lối sang đường dành cho người đi bộ).

Sau khi rẽ/quẹo, các làn đường rẽ/quẹo 
song song có thể nhập thành một. Khi kết 

Đường một chiều vào đường hai chiều
Khi thấy an toàn và được phép rẽ/quẹo, 
hãy rẽ/quẹo từ làn đường gần nhất với 
mép trái của đường. Rẽ/quẹo vào làn 
đường gần nhất ở bên phải vạch kẻ vàng. 
Nhường đường cho người đi bộ phía bên 
trái của bạn.

Đường một chiều vào đường một chiều

Khi thấy an toàn và được phép rẽ/quẹo, 
hãy rẽ/quẹo từ làn đường gần nhất với 
mép trái của đường. Rẽ/quẹo vào làn 
đường gần nhất phía bên trái của đường. 
Nhường đường cho người đi bộ phía bên 
trái của bạn.

Khi đèn giao thông bật đỏ, nếu không có 
biển báo cấm rẽ/quẹo, bạn có thể rẽ/quẹo 
trái từ đường một chiều mà bạn đang di 
chuyển sang một đường một chiều khác 
sau khi bạn đã dừng hẳn ở vị trí dừng 
thích hợp (vạch dừng hoặc vạch kẻ lối 
sang đường) và nếu đảm bảo điều kiện 
an toàn. Quy tắc này cũng áp dụng khi rẽ/
quẹo song song hai làn. Nhường đường 
cho người đi bộ phía bên trái của bạn.

Rẽ/quẹo song song hai làn
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thúc làn đường, người lái xe phải chuyển 
sang làn đường có sẵn bằng cách thực 
hiện thao tác phù hợp để chuyển làn.

Làn đường rẽ/quẹo trái  
hai chiều
Làn đường rẽ/quẹo trái hai chiều cho phép 
phương tiện từ mỗi hướng rẽ/quẹo trái 
trên cùng một làn đường. Phương tiện từ 
cả hai hướng đi chung làn đường chính 
giữa để rẽ/quẹo trái. Phương tiện được 
phép đè lên vạch kẻ liền nét màu vàng để 
đi vào làn đường được sử dụng chung. 
Chỉ đi vào làn đường rẽ/quẹo gần với nơi 
bạn sẽ rẽ/quẹo. Quan sát các phương  
tiện đang đi ngược chiều trên làn đường 
của bạn.

Những lưu ý để đảm bảo an toàn khi  
rẽ/quẹo:

• Quan sát giao thông, quay vai kiểm tra, 
bật tín hiệu, và khi đảm bảo an toàn, di 
chuyển vào làn đường thích hợp.

• Bật tín hiệu trước khi rẽ/quẹo để những 
người lái xe và người đi bộ khác có đủ 
thời gian quan sát và biết được ý định 
của bạn.

• Quan sát phương tiện đang đi ngược 
chiều và đi băng qua cũng như lối sang 
đường dành cho người đi bộ phía bên 
trái bạn. Quan sát cả phương tiện giao 
thông và người đi bộ.

Quay đầu xe
Quay đầu xe bằng cách điều khiển xe di 
chuyển theo hướng ngược lại tại giao lộ 
bằng cách sử dụng các làn đường của 
hướng ngược lại.

Không quay đầu xe trừ khi bạn có thể đảm 
bảo an toàn khi quay đầu. Không được 
phép quay đầu xe:

• tại giao lộ được điều khiển bởi tín hiệu 
điều khiển giao thông (đèn giao thông) 
trừ khi bạn được phép quay đầu theo 
thiết bị điều khiển giao thông 

• tại nơi có biển báo cấm quay đầu xe

Trong khu vực đô thị, không được phép 
quay đầu xe:

• trên phần đường giữa các giao lộ

• ở điểm giao cắt ra vào ngõ

• tại một giao lộ mà một hoặc nhiều phần 
đường là lối vào không gian đỗ xe công 
cộng hoặc tư nhân mà bất kỳ ai cũng có 
thể sử dụng

Ngoài khu vực thành thị (tức khu vực nông 
thôn), không được phép quay đầu xe:

• tại đoạn đường cong

• khi di chuyển đến hoặc ở gần đỉnh dốc 
mà người điều khiển phương tiện khác 
không thể thấy bạn đang tiến đến trong 
vòng 150 m từ một trong hai hướng

Làn đường rẽ/quẹo trái hai chiều

Đây là biển báo 
cấm quay đầu xe.
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Lựa chọn làn đường 
và vị trí trong làn 
đường của bạn
Hầu hết các đường chính và xa lộ đều 
được chia thành các làn đường có vạch 
kẻ trên mặt đường để hướng dẫn xe bạn 
cần di chuyển ở đâu và quy tắc lái xe trên 
làn đường mà bạn phải tuân thủ. Lựa chọn 
làn đường phù hợp nhất với nhu cầu di 
chuyển của bạn để đảm bảo an toàn và 
đến được điểm đích. Lên kế hoạch trước. 
Tránh chuyển làn ở phút cuối.

Khi một con đường đã được chia thành 
các làn đường bằng các vạch kẻ rõ ràng 
trên mặt đường, bạn nên lái xe ở giữa làn 
đường của mình.

Điểm mù
Gương chiếu hậu bên trong và bên ngoài 
xe giúp bạn quan sát giao thông phía sau 
xe của mình. Tuy nhiên, qua gương chiếu 
hậu, bạn không quan sát được mọi thứ ở 
hai bên xe hoặc ngay bên cạnh xe và nằm 
hơi phía sau xe của bạn trong làn đường 
bên cạnh. Đó được gọi là điểm mù.

 

Hình ảnh bạn nhìn thấy trong gương chiếu 
hậu bên trong xe phải tối ưu tầm nhìn 
của bạn qua cửa sổ phía sau. Các gương 
chiếu hậu bên ngoài giúp bạn quan sát 
được một phần xe của bạn ở phía gương 
được gắn, cũng như khu vực phía sau xe 
của bạn trên làn đường bên cạnh. Gương 
phải được gắn phù hợp để giúp bạn quan 
sát, từ vị trí lái xe của mình, phạm vi tầm 
nhìn phía sau bạn ở vị trí giữa gương. 
Đảm bảo gương chiếu hậu bên trong và 
bên ngoài xe của bạn được điều chỉnh phù 
hợp để hạn chế điểm mù.

Những hình ảnh sau đây cho thấy những 
gì bạn có thể nhìn thấy trong gương khi 
bạn đã điều chỉnh gương đúng vị trí.

B A

Sử dụng gương chiếu hậu bên trong xe, 
người điều khiển phương tiện A có thể 
nhìn thấy phương tiện B.

Với gương ngoài xe bên trái, người lái xe 
A có thể nhìn thấy xe C.

Sử dụng cả gương chiếu hậu bên ngoài và 
gương chiếu hậu bên trong xe, người lái xe A 
có thể nhìn thấy các xe B, C và D. Người lái 
xe A không thể nhìn thấy các phương tiện E 
và F, dù trong gương hoặc qua tầm nhìn ngoại 
vi (bên hông). Xe E và F nằm trong điểm mù 
của xe A. Phần tô màu đỏ hiển thị điểm mù 
của người lái xe A.
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Chuyển làn
Do các điểm mù, bạn phải quay vai kiểm 
tra ngoài việc quan sát qua gương trước 
khi chuyển làn. Để quay vai kiểm tra đúng 
cách, hãy nhìn nhanh về phía sau qua 
vai xuyên qua cửa sổ bên phía sau theo 
hướng bạn dự định chuyển làn sang. Điều 
này giúp bạn quan sát được khu vực mà 
bạn sẽ không thể nhìn thấy trong gương 
của mình.

Nếu bạn không có cửa sổ bên ở hàng ghế 
sau hoặc cửa sổ phía sau xe, bạn sẽ cần 
sử dụng các gương bên ngoài xe có gắn 
gương cầu lồi.

Khi chuyển từ làn đường này sang làn 
đường khác, hãy thực hiện như sau:

• Đảm bảo rằng bạn được phép  
chuyển làn.

• Kiểm tra giao thông bằng cách  nhìn 
nhanh gương chiếu hậu bên trong và 
bên ngoài xe của bạn.

• Quay vai kiểm tra để đảm bảo không có 
phương tiện hoặc người đi xe đạp nào 
trong điểm mù của bạn.

• Bật đèn tín hiệu phù hợp.
• Khi đảm bảo an toàn, hãy chuyển làn, 

đồng thời cố gắng duy trì tốc độ của 
bạn.

• Lưu ý tắt đèn tín hiệu sau khi đã  
chuyển làn.

Vượt
Vượt trên xa lộ có nhiều làn 
đường 
Trên xa lộ có nhiều làn đường, các 
phương tiện di chuyển chậm hơn nên sử 
dụng làn đường ngoài cùng bên phải (trừ 
khi cần đi làn bên trái để rẽ/quẹo trái). Điều 
này giúp các phương tiện khác vượt ở làn 
đường bên trái.

Làn đường vượt
Làn đường vượt là một làn đường được 
bổ sung cho xa lộ để cho phép vượt, 
thường là ở khu vực đồi núi. Các phương 
tiện di chuyển chậm hơn đi vào làn đường 
vượt bên phải, cho phép các phương tiện 
khác vượt an toàn ở làn đường bên trái. 
Biển báo sẽ giúp người lái xe biết có làn 
đường vượt ở phía trước.

 

Khi đi đến cuối làn đường vượt, phương 
tiện ở làn đường bên phải phải nhập vào 
làn đường bên trái một cách an toàn. 
Người lái xe ở làn đường bên trái phải 
phối hợp để phương tiện từ làn đường bên 
phải có thể nhập làn. Biển báo sẽ  
giúp người lái xe biết sắp kết thúc làn 
đường vượt.

Vượt trên xa lộ có  
hai làn đường
Trên xa lộ có hai làn đường (mỗi chiều một 
làn đường), việc vượt xe khác có thể gặp 
nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Làn đường vượt cho phép các phương tiện 
khác vượt an toàn.



72 Hướng dẫn cho Người lái xe về Điều khiển xe, An toàn và Cấp bằng

Việc phán đoán sai có thể dẫn đến va 
chạm trực diện và kiểu va chạm này 
thường gây thương vong.

Người điều khiển phương tiện chỉ nên 
vượt ở những vị trí cho phép, khi cần thiết 
và hết sức thận trọng.

Trước khi vượt xe khác trên một con 
đường có hai làn đường, hãy thực hiện 
như sau:

• Chỉ vượt tại vị trí được phép vượt.

• Giữ khoảng cách an toàn sau xe bạn 
định vượt.

• Chỉ vượt khi không có xe đi ngược 
chiều ở một khoảng cách an toàn.

• Kiểm tra gương chiếu hậu bên ngoài và 
bên trong xe của bạn.

• Quay vai kiểm tra bên trái để xem có 
các phương tiện có thể vượt xe của  
bạn ở bên trái hay không. Những 
phương tiện này có thể ở trong điểm  
mù của bạn.

• Bật đèn tín hiệu bên trái.

• Trước khi cố gắng vượt, hãy kiểm tra 
lại để đảm bảo không có phương tiện 
đang chạy ngược chiều và bạn có thể 
hoàn thành việc vượt  khi vẫn còn được 
phép vượt.

• Lái xe quá tốc độ cho phép khi đang 
vượt xe khác là hành vi vi phạm  
pháp luật.

• Khi bạn có thể quan sát xe mình đã 
vượt trong gương chiếu hậu bên trong 
xe của mình, hãy quay vai kiểm tra  
bên phải.

• Bật đèn tín hiệu bên phải.

• Quay trở lại làn đường ban đầu của 
bạn, đồng thời duy trì tốc độ của xe.

• Lưu ý tắt đèn tín hiệu.

Khi một xe khác vượt xe của bạn trên xa 
lộ có hai làn đường, hãy giúp người lái xe 
đó vượt bạn bằng cách tiếp tục lái xe trong 
làn đường của mình. Di chuyển sang bên 
phải làn đường của bạn để người lái xe  
kia có thể quan sát rõ hơn con đường  
phía trước.

Vượt là hành vi vi phạm pháp 
luật trong trường hợp nào?
Không vượt xe khi:

• phương tiện đang đi ngược chiều ở 
khoảng cách quá gần. Bạn không nên 
vượt nếu không chắc mình có thể vượt 
một cách an toàn

• vạch kẻ liền nét màu vàng của vạch kẻ 
giữa đường nằm bên phía bạn

• có biển báo về khu vực cấm vượt

• bạn đang lái xe ở khu vực có hiệu lực 
trong giờ hoạt động của trường học 
hoặc của sân chơi trong thời gian các 
khu vực này có hiệu lực

• một phương tiện khác đang dừng lại 
để người đi bộ có thể băng qua đường 
tại lối sang đường được đánh dấu hay 
không được đánh dấu

Vượt trên xa lộ có hai làn đường.
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• xe buýt trường học đang nháy đèn đỏ 
kèm tấm biển dừng lại mở ra để người 
khác biết rằng xe buýt trường học đã 
dừng lại. (Khi xe buýt trường học nháy 
đèn màu vàng cam để báo hiệu xe đang 
giảm tốc độ, thì việc vượt trong tình 
huống này sẽ không phải là lựa chọn 
an toàn nhất vì xe có thể chuẩn bị dừng 
để học sinh lên và xuống xe. Nếu bạn 
quyết định vượt, hãy lưu ý vượt một 
cách thận trọng.)

Làn dừng khẩn cấp
Phần đường của xa lộ chính, nằm giữa 
mép đường và làn đường đầu tiên, đôi 
khi được gọi làn khẩn cấp, là phần đường 
dành cho người lái xe cần dừng xe trong 
tình huống khẩn cấp hoặc bởi vì phương 
tiện của họ bị trục trặc.

Không lái xe trong làn dừng khẩn cấp của 
xa lộ. Không vượt hoặc hỗ trợ xe khác 
vượt xe của bạn khi đang sử dụng làn 
đường này.

Đi vào và ra khỏi 
đường chính
Nhập làn

Nhập làn là khi hai 
tuyến đường nhập 
lại thành một và 
phương tiện trên 
tuyến đường chính 
phải di chuyển phù 
hợp để đảm bảo có 
đủ không gian cho 

các phương tiện khác đi vào từ làn đường 
nhập làn. Cả phương tiện nhập làn và 
phương tiện đang đi trên xa lộ đều 
không được quyền ưu tiên. Việc nhập 
làn là trách nhiệm chung giữa phương tiện 
đi vào tuyến đường và phương tiện đang 
di chuyển trên tuyến đường đó.

Tránh giảm tốc độ đột ngột hoặc dừng 
lại khi nhập làn. Làn đường nhập làn 
được thiết kế để giúp bạn điều khiển 
phương tiện ở tốc độ quy định trên tuyến 
đường mà bạn đang nhập làn. Những 
người lái xe phía sau bạn đều nghĩ rằng 
bạn sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước. 
Nếu bạn giảm tốc độ hoặc dừng xe, xe của 
bạn có thể bị tông từ phía sau.

Dưới đây là một số lời khuyên để nhập làn 
an toàn:

• Khi nhập làn, bạn phải lên kế hoạch và 
tính toán thời gian cho việc nhập làn để 
nhập vào luồng giao thông một cách 
thông suốt, tránh dừng xe hoặc giảm tốc 
độ đột ngột.

• Kiểm tra luồng giao thông trên xa lộ 
ngay khi bạn có thể nhìn thấy làn đường 
mà bạn sẽ nhập vào.

• Chọn khoảng trống trong làn đường 
chuẩn bị nhập vào và bắt đầu điều chỉnh 
tốc độ của bạn, nếu cần thiết. Tiếp tục 
quan sát khoảng trống mà bạn đã chọn 
để điều chỉnh tốc độ và thời gian cần 
thiết, đảm bảo an toàn khi nhập làn mà 
không ảnh hưởng đến giao thông trong 
làn.

• Bật đèn tín hiệu trước hoặc khi bạn 
đang ở trên làn đường tăng tốc.

• Tăng tốc lên tốc độ của phương tiện 
đang lưu thông trên làn đường chính.

• Tiếp tục quay vai kiểm tra để quan sát 
khoảng trống và nhìn vào gương chiếu 
hậu để xem có các phương tiện di 
chuyển phía sau bạn hay không.

Làn dừng khẩn cấp giáp với làn xe 
trên xa lộ chính.
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• Khi thấy an toàn và được phép, hãy di 
chuyển vào khoảng trống sau khi bạn 
đã lái xe qua khỏi vạch kẻ liền nét màu 
trắng của làn đường tăng tốc. Duy trì tốc 
độ bằng hoặc gần bằng tốc độ của các 
phương tiện khác.

• Lưu ý tắt đèn tín hiệu.

Nếu bạn đang ở trong làn đường chính 
và các phương tiện khác đang nhập làn, 
hãy di chuyển sang trái sang làn đường 
bên cạnh nếu đảm bảo an toàn. Điều này 
giúp làn đường đi xe chạy bên phải được 
thông thoáng cho các phương tiện nhập 
làn đi vào.

Ra khỏi xa lộ
Dưới đây là một số lời khuyên để đi ra khỏi 
tuyến đường chính hoặc xa lộ một cách 
an toàn:

• Lên kế hoạch trước. Đi đúng làn đường 
một lúc trước khi đến lối ra.

• Bật đèn báo rẽ/quẹo một lúc trước khi 
đến lối ra để báo hiệu cho những người 
lái xe phía sau bạn.

• Di chuyển vào làn đường giảm tốc  
nếu có.

• Nếu có thể, thực hiện phần lớn việc 
giảm tốc độ ở làn đường giảm tốc. Một 
số làn đường giảm tốc có độ dài ngắn; 
bạn có thể phải bắt đầu giảm tốc độ khi 
vẫn đang di chuyển trên xa lộ.

• Khi đã ra khỏi xa lộ, lưu ý tắt đèn  
tín hiệu.

• Bạn không được dừng lại nếu lỡ đi qua 
lối ra dự định của mình.

Tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo và lập kế 
hoạch quay lại tuyến đường của bạn. 
Không dừng xe và lùi xe trên xa lộ, làn 
đường khẩn cấp hoặc làn dừng khẩn cấp.

Khu vực lái xe đan xen
Tại một số vị trí giao cắt của các tuyến 
đường, có một số khu vực nơi lối vào 
và lối ra của xa lộ sử dụng cùng một làn 
đường. Lối vào và lối ra có thể rất gần 
nhau. Những khu vực này đòi hỏi người 
lái xe phải di chuyển thận trọng và phối 
hợp với nhau vì các phương tiện sử dụng 

SAI

SAI

Phương pháp nhập làn đúng và sai.

Phương thức di chuyển đúng (an toàn) và sai (không an toàn) khi ra khỏi đường xa lộ.
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cùng làn đường này để giảm tốc độ khi di 
chuyển ra khỏi xa lộ trong khi các phương 
tiện khác lại sử dụng làn đường này để 
tăng tốc trước khi đi vào xa lộ. Khu vực mà 
hai nhóm phương tiện này sử dụng chung 
được gọi là khu vực lái xe đan xen.

Trong khu vực lái xe đan xen, bạn phải 
kiểm soát tốc độ và thời gian chuyển làn 
của mình để nhập làn với các phương tiện 
giao thông khác. Điều này đòi hỏi bạn phải 
sử dụng thời gian và không gian một cách 
khéo léo. Lái xe thận trọng trong những 
khu vực này để đảm bảo tất cả phương 
tiện có thể ra vào xa lộ một cách an toàn.

Đoạn đường cong
Lái xe trên các đoạn đường cong đòi hỏi 
mức độ chú ý đặc biệt. Dưới đây là một số 
điều cần nhớ khi di chuyển trên các đoạn 
đường cong:

• Nếu bạn cần giảm tốc độ, hãy làm điều 
đó trước khi đi vào đoạn đường cong và 
luôn đi chính giữa làn đường của bạn.

• Để lái xe ở vị trí chính giữa làn đường 
của bạn, hãy luôn quan sát kỹ phía 
trước và xung quanh đoạn đường cong. 
Điều này sẽ giúp bạn đánh lái và kiểm 
soát tốc độ.

• Duy trì tốc độ an toàn và ổn định sau khi 
đi vào đoạn đường cong.

• Không được vượt tại đoạn đường cong 
trên xa lộ mỗi chiều có một làn đường. 
Đó là hành vi không an toàn và bị cấm.

• Các đoạn đường cong thường trở nên 
nguy hiểm hơn khi ẩm ướt hoặc băng 
giá vì các tình trạng này làm cho đường 
trơn trượt.

Trên một đoạn đường cong, xe của bạn có 
xu hướng đi thẳng về phía trước do động 
năng, ngay cả khi bạn đang đánh lái. Nếu 
lốp xe của bạn mất độ bám đường khi bạn 
đi vào hoặc di chuyển vòng quanh đoạn 
đường cong phía bên trái (xe A), xe của 
bạn có thể trượt sang phía bên phải của 
đường. Nếu điều này xảy ra, hãy nhả chân 
ga và đạp phanh/thắng.

Nếu lốp xe của bạn mất độ bám đường khi 
bạn đi vào đoạn đường cong bên phải (xe 
B), xe của bạn có thể trượt và lao vào các 
phương tiện ở làn đối diện. Khi bị trượt xe 
ở đoạn đường cong, hãy nhả chân phanh/
thắng và chân ga. Tiếp tục quan sát theo 
hướng bạn muốn đi và đánh lái nhẹ để 
thoát khỏi tình trạng trượt xe.

Phương tiện cắt ngang lối đi của nhau trong khu vực lái xe đan xen.

B

A

Các vạch kẻ chỉ hướng quan sát của người lái 
xe để giúp họ tiếp tục lái xe ở phần giữa làn 
đường của mình.
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Đoạn đường dốc
Các đoạn đường dốc cũng cần người lái 
xe phải chú ý đặc biệt. Lưu ý những điều 
sau khi lái xe lên dốc:

• Lái xe thận trọng và di chuyển qua phía 
bên phải làn đường của bạn khi đến gần 
đỉnh dốc. Điều này giúp bạn tránh được 
va chạm trong trường hợp xe ở làn đối 
diện đi chèn qua vạch kẻ giữa đường và 
đi lấn vào làn đường của bạn.

• Không vượt khi đi đến gần đỉnh dốc trên 
xa lộ có hai làn đường vì bạn không thể 
quan sát được giao thông phía trước.

Lưu ý những điều sau khi lái xe xuống dốc:

• Với đường có độ dốc lớn, hãy điều 
chỉnh tốc độ của bạn. Thời gian bạn cần 
để dừng xe sẽ tăng lên khi đi xuống dốc.

• Với xe có hộp số tiêu chuẩn, việc 
chuyển sang số thấp hơn có thể  
làm giảm nguy cơ đĩa phanh/thắng  
quá nóng.
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Phanh/thắng khẩn cấp
Trong một số trường hợp xảy ra sự cố bất 
ngờ, bạn sẽ phải phanh/thắng gấp. Điều 
then chốt khi phanh/thắng khẩn cấp là 
dừng xe càng nhanh càng tốt mà không 
để mất lái.

Nếu xe của bạn có  
phanh/thắng ABS
Hầu hết các loại xe đều được trang bị

hệ thống chống bó cứng phanh/thắng 
(anti-locking braking system - ABS). ABS 
giúp bạn điều khiển xe khi đang đạp 
phanh/thắng. ABS tạo lực phanh/thắng ở 
mỗi bánh xe, để bánh xe chuyển từ trạng 
thái bị bó cứng sang lăn nhẹ. Bạn cảm 
nhận được điều này khi có rung nhẹ qua 
bàn đạp phanh/thắng. Với ABS, bạn có thể 
đạp phanh/thắng mạnh ở mức cần thiết 
mà không bị mất khả năng đánh lái.

Để phanh/thắng xe trong trường hợp khẩn 
cấp, hãy thực hiện theo các bước sau:

• Sử dụng lực đều khi nhấn bàn đạp 
phanh/thắng.

• Không đạp mạnh hoặc nhả bàn đạp 
phanh/thắng.

• Quan sát và đánh lái theo hướng bạn 
muốn đi.

• Đảm bảo xem sách hướng dẫn dành 
cho chủ sở hữu phương tiện của bạn 
để biết thêm thông tin về các kỹ thuật 
phanh/thắng khẩn cấp.

Nếu bạn đang ở trong làn đường chính 
và các phương tiện khác đang nhập làn, 
hãy di chuyển sang trái sang làn đường 
bên cạnh nếu đảm bảo an toàn. Điều này 
giúp làn đường đi xe chạy bên phải được 
thông thoáng cho các phương tiện nhập 
làn đi vào.

Nếu xe của bạn không có 
phanh/thắng ABS
Với những xe không có ABS, việc phanh/
thắng gấp có thể khiến bánh xe dừng hẳn. 
Bánh xe bị ‘khóa’ và dừng lăn khi người lái 
xe đạp bàn đạp phanh/thắng. Điều này có 
thể khiến bạn mất kiểm soát tay lái. Nếu 
bánh xe bị khóa, hãy nhả bàn đạp phanh/
thắng. Đạp lại bàn đạp phanh/thắng nhưng 
không được đạp mạnh.

Để phanh/thắng xe trong trường hợp khẩn 
cấp, hãy thực hiện theo các bước sau:

• Đạp mạnh bàn đạp phanh/thắng đến vị 
trí ngay trước khi bánh xe bị khóa lại. 
Đây được gọi là phanh/thắng dưới 
ngưỡng tối đa.

• Nếu bánh xe bị khóa, hãy nhả nhẹ bàn 
đạp phanh/thắng để lấy lại khả năng 
kiểm soát tay lái.

• Đạp mạnh bàn đạp phanh/thắng một lần 
nữa mà không làm khóa bánh xe.

• Quan sát và lái theo hướng bạn muốn 
phần trước của xe di chuyển.

Mất kiểm soát
Mặt đường, tốc độ của xe, thao tác rẽ/
quẹo và tình trạng lốp xe của bạn có thể 
là nguyên nhân gây ra trượt bánh. Trượt 
bánh có nghĩa là bạn mất khả năng kiểm 
soát phương tiện. Để lấy lại khả năng kiểm 
soát xe, không được đạp vào phanh/thắng 
hoặc chân ga, đồng thời quan sát và lái xe 
theo hướng bạn muốn phần trước của xe 
di chuyển.

Hầu hết tình huống trượt bánh là do lỗi 
điều khiển. Trượt bánh xe có thể xảy ra 
khi bạn:

• lái xe quá nhanh trong những điều kiện 
đường xấu như băng, tuyết, mưa, bùn, 
cát hoặc sỏi

• bẻ lái quá gấp
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• bẻ lái quá nhiều so với tốc độ đang di 
chuyển của xe

• nhấn phanh/thắng quá mạnh

• tăng tốc quá nhanh

Xử lý khi xe bị trượt bánh
Lái xe cẩn thận để giảm khả năng xe bạn 
bị trượt bánh. Lên kế hoạch trước để tránh 
trường hợp bạn phải phanh/thắng hoặc 
bẻ lái đột ngột. Việc lái xe ở tốc độ phù 
hợp và có kiểm soát sẽ giảm khả năng xe 
bị trượt bánh. Nếu di chuyển trên tuyến 
đường không quen hoặc điều kiện lái xe 
không được lý tưởng, hãy giảm tốc độ.

Điều quan trọng là bạn phải bỏ chân 
khỏi bàn đạp phanh/thắng khi xe bắt 
đầu bị trượt bánh. Cách bạn điều khiển 
xe phụ thuộc vào hướng bánh bị trượt. 
Quan sát và lái theo hướng bạn muốn 
phần trước của xe di chuyển. Không đánh 
lái quá mạnh, hướng bánh xe dọc theo 
giữa làn đường của bạn.

 
 

 
Trượt bánh khi phanh/thắng 
(không có ABS)
Nếu xe của bạn không có hệ thống chống 
bó cứng phanh/thắng, hiện tượng trượt 
phanh/thắng có thể xảy ra khi bạn đạp 
phanh/thắng quá mạnh, khiến bánh xe bị 
bó cứng. Bạn sẽ bị mất lái.

Nếu bạn gặp phải trường hợp trượt bánh 
này, hãy thực hiện như sau:

• Bỏ chân khỏi bàn đạp phanh/thắng. Khi 
bánh xe bắt đầu lăn, bạn có thể tiếp tục 
điều khiển tay lái.

• Quan sát và lái theo hướng bạn muốn 
phần trước của xe di chuyển.

Nếu bạn cần nhấn bàn đạp phanh/thắng 
trở lại, hãy sử dụng lực mạnh nhưng 
không đủ mạnh để khóa bánh xe.

Trượt bánh khi tăng tốc
Hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc xảy ra 
khi bạn tăng tốc quá nhanh, khiến bánh xe 
bị quay.

Nếu bạn gặp phải trường hợp trượt bánh 
do tăng tốc, hãy thực hiện như sau:

• Bỏ chân khỏi bàn đạp ga để bánh xe 
ngừng quay.

• Tiến hành đánh lái cho phù hợp. Quan 
sát và lái theo hướng bạn muốn phần 
trước của xe di chuyển.

• Lưu ý không đánh lái quá mạnh bởi 
xe của bạn có thể bị trượt bánh sang 
hướng ngược lại.

• Tăng tốc nhẹ nhàng để tiếp tục di 
chuyển về phía trước.

Trượt bánh khi vào cua
Hiện tượng trượt bánh khi vào cua xảy ra 
khi bạn di chuyển quá nhanh khi rẽ/quẹo, 
khiến xe bị trượt ngang. Tốc độ, tình trạng 
lốp, mặt đường và độ dốc của đường  
đều có thể là nguyên nhân dẫn đến trường 
hợp này.

Nếu bạn gặp phải trường hợp  trượt bánh 
khi vào cua, hãy thực hiện như sau:

• Bỏ chân khỏi bàn đạp ga. Không sử 
dụng phanh/thắng.

• Quan sát và lái theo hướng bạn muốn 
phần trước của xe di chuyển.

A

A A

Quan sát và lái theo hướng bạn muốn 
phần trước của xe di chuyển. Lưu ý vị trí 
của lốp trước (màu đỏ).
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Xử lý khi chạy lệch khỏi đường
Nếu bạn lái xe chạy lệch khỏi phần đường 
chính, hãy thực hiện như sau:

• Giữ vững tay lái.

• Đừng cố gắng đánh lái để xe quay trở 
lại đường ngay lập tức.

• Nhấc chân khỏi bàn đạp ga để giảm 
tốc độ.

• Cố gắng không sử dụng phanh/thắng. 
Nếu bạn cần sử dụng phanh/thắng, hãy 
nhấn từ từ lên bàn đạp phanh/thắng để 
kiểm soát.

• Kiểm tra giao thông trước khi cố gắng 
điều khiển xe trở lại đường.

• Duy trì tốc độ xe, dần dần trở lại đường 
và lái thẳng xe trên làn đường xe chạy 
phù hợp.

 

Các sự cố cơ học  
trên xe
Điều quan trọng là phải đảm bảo xe luôn 
trong trạng thái hoạt động bình thường. 
Nếu xe của bạn bị hỏng khi bạn đang lái 
xe trên đường, điều đó có thể gây nguy 
hiểm cũng như bất tiện.

Nếu xe của bạn gặp sự cố cơ học buộc 
bạn phải dừng lại, lưu ý thực hiện những 
điều sau để đảm bảo an toàn cho bạn:

• Chuyển làn một cách an toàn và đỗ xe  
ở một vị trí an toàn, nếu có thể.

• Không dừng lại trên cầu hoặc trong 
đường hầm. Điều này có thể rất  
nguy hiểm.

• Nếu xe phải dừng ở vị trí có thể gặp 
nguy hiểm, hãy bật đèn cảnh báo nguy 
hiểm (đèn báo nhấp nháy 4 góc).

• Mở cắp capo của xe.

• Dựng tấm biển tam giác báo nguy hiểm. 
Trên xa lộ hoặc ở vị trí có khả năng gặp 
nguy hiểm, khi người lái xe đảm bảo an 
toàn, hãy đặt các tấm biển này khoảng 
10 đến 20 mét (33 đến 66ft) phía sau xe 
của bạn.

• Đừng cố gắng tiến hành sửa chữa bên 
lề đường trên các xa lộ đông phương 
tiện hoặc tốc độ cao.

• Nếu tình huống đó có khả năng gây 
nguy hiểm, hãy yêu cầu tất cả người 
ngồi trên xe rời khỏi xe và đứng đợi ở 
một vị trí an toàn phía sau, cách xa xe, 
như mô phỏng trong hình dưới đây.

Nếu một người lái xe mô tô dừng lại để đề 
nghị giúp đỡ, bạn có thể nhờ họ gọi hỗ trợ.

Hỏng phanh/thắng
Hầu hết các loại xe đều có hệ thống 
phanh/thắng để bảo vệ bạn khỏi sự cố 
hỏng phanh/thắng hoàn toàn. Đèn cảnh 
báo trên bảng điều khiển của xe sẽ sáng 
trong trường hợp có sự cố. Đèn cảnh báo 
sẽ bật sáng trước khi phanh/thắng xe của 
bạn ngừng hoạt động. Khi thấy đèn cảnh 
báo phanh/thắng bật sáng và nếu bạn 
chắn chắn đã nhả phanh/thắng ở chế độ 

A

AA

A
Từ từ trở lại lòng đường.

Đứng cách xe một khoảng cách an toàn 
trong khi chờ hỗ trợ.

KHÔNG ĐỨNG Ở 
KHU VỰC NÀY
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đỗ, hãy di chuyển sang bên lề đường ngay 
khi thấy an toàn.

Nếu xe của bạn có phanh/thắng trợ lực, 
hệ thống phanh/thắng trợ lực có thể bị 
lỗi. Vấn đề này có thể xảy ra nếu động cơ 
của bạn dừng hoạt động trong khi bạn vẫn 
đang di chuyển. Nếu xe không giảm tốc khi 
nhấn phanh/thắng với lực thông thường, 
hãy nhấn bàn đạp phanh/thắng mạnh hơn 
và duy trì lực đạp phanh/thắng.

Nếu phanh/thắng bị lỗi và bánh xe của bạn 
không quay, hãy cẩn thận sử dụng phanh/
thắng ở chế độ đỗ để giảm tốc độ xe của 
bạn. Bạn có thể sang số thấp hơn để đưa 
xe về vị trí dừng an toàn và có thể kiểm 
soát. Xem sách hướng dẫn dành cho chủ 
sở hữu phương tiện để biết thêm thông tin.

Đỗ xe ở một vị trí an toàn. Không lái xe 
cho đến khi đã kiểm tra và sửa lỗi phanh/
thắng đúng cách.

Lỗi tay lái trợ lực
Nếu tay lái trợ lực của bạn bị lỗi, bạn vẫn 
có thể điều khiển xe. Bạn sẽ phải sử dụng 
thêm lực để bẻ lái.

Hỏng lốp
Nếu lốp xe bị rò rỉ hơi, qua tay lái, bạn có 
thể cảm nhận thấy xe bắt đầu nặng hơn 
cũng như cảm thấy độ rung khi cầm tay lái. 
Nếu không khắc phục sớm tình trạng rò rỉ 
hơi, lốp sẽ bị xẹp. Khi lốp trước bị xẹp, xe 
sẽ dồn tải trọng về phía lốp bị xẹp. Khi lốp 
sau bị xẹp, xe của bạn có thể bị đung đưa. 
Bạn có thể thấy xe khó lái hơn.

Nếu lốp xe bị xẹp khi bạn đang lái xe, bạn 
có thể thực hiện theo các lời khuyên sau:

• Tránh đạp phanh/thắng ngay lập tức.

• Bỏ chân khỏi bàn đạp ga để động cơ 
giảm tốc độ.

• Cầm chắc tay lái. Giữ cho xe đi thẳng 
bằng cách nhìn và lái theo hướng bạn 
muốn di chuyển.

• Khi bạn đã kiểm soát được xe và giảm 
tốc độ, hãy đạp phanh/thắng nhẹ nhàng 
và đều đặn.

• Di chuyển một cách an toàn đến làn 
dừng khẩn cấp hoặc mép đường và đỗ 
xe ở nơi an toàn.

• Bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Hỏng đèn pha
Nếu cả hai đèn pha bị lỗi, hãy thực hiện 
như sau:

• Bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

• Tắt và bật bảng điều khiển đèn pha.

• Nếu đèn pha vẫn không sáng, hãy giảm 
tốc độ, di chuyển một cách an toàn đến 
làn dừng khẩn cấp hoặc mép đường và 
đỗ xe ở nơi an toàn.

 

Điều kiện lái xe bất lợi
Khi điều kiện đường xấu do thời tiết xấu, 
hãy dành nhiều thời gian hơn cho chuyến 
đi của bạn. Tăng khoảng cách với xe phía 
trước, giảm tốc độ của bạn và duy trì 
khoảng đệm với các xe xung quanh.

Lái xe vào ban đêm:

Khi bạn lái xe vào ban đêm hoặc bất kỳ 
thời điểm nào mà bạn không thể quan sát 
rõ 150 mét (500 feet) phía trước, bạn phải 
bật đèn pha. Đèn chạy ban ngày không 
đảm bảo đủ sáng để sử dụng vào ban 
đêm. Đèn này quá mờ và đèn hậu và đèn 
bảng đồng hồ sẽ không sáng.

• Sử dụng đèn pha chiếu sáng gần nếu 
có phương tiện di chuyển từ hướng đối 
diện, ngay cả khi xa lộ đã được phân 
chia làn đường.

Lưu ý: Thay đèn pha hoặc bóng đèn pha 
ngay nếu đèn bị cháy. Việc lái xe chỉ với 
một đèn pha còn sáng sẽ dẫn đến rủi ro 
bị hỏng cả hai đèn pha.
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• Đảm bảo đèn pha xe của bạn không gây 
khó chịu hay cản trở tầm nhìn cho các 
lái xe khác.

• Luôn giữ cho đèn pha xe của bạn  
sạch sẽ.

• Tránh nhìn thẳng vào đèn pha xe đi 
ngược chiều để bạn không bị lóa mắt. 
Nhìn xuống thấp một chút và sang mép 
bên phải của làn đường đang lái xe của 
bạn cho đến khi xe đối diện đã đi qua xe 
của bạn.

Tầm nhìn bị giảm vào ban đêm. Đừng lái 
xe quá phạm vi chiếu sáng của đèn pha. 
Lái xe với tốc độ phù hợp để bạn có thể 
phản ứng một cách an toàn hoặc dừng lại 
trong phạm vi chiếu sáng của đèn pha.

Ánh sáng chói:

Ánh sáng chói từ mặt trời, bề mặt khúc xạ 
và đèn của các phương tiện khác có thể 
ảnh hưởng đến tầm nhìn của bạn vào ban 
ngày hoặc ban đêm. Nếu ánh sáng chói 
khiến bạn khó quan sát đường, hãy giảm 
tốc độ. Đảm bảo cửa sổ xe của bạn được 
vệ sinh đúng cách cả bên trong và bên 
ngoài để cải thiện tầm nhìn.

Khói và sương mù:

Trong điều kiện có khói và sương mù, hãy 
sử dụng đèn pha chiếu sáng gần, vì đèn 
pha chiếu sáng xa sẽ phản chiếu ánh sáng 
trở lại mắt của bạn, gây chói mắt. Nếu 
tầm nhìn kém đến mức không đảm bảo an 
toàn để tiếp tục lái xe, hãy giảm tốc độ và 
di chuyển xe khỏi làn đường đến vị trí an 
toàn. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn 
báo nhấp nháy 4 góc). Đừng cố gắng lái 
xe cho đến khi điều kiện được cải thiện. 
Nếu không có chỗ đỗ xe an toàn,  
đảm bảo rằng bạn và người đi cùng di 
chuyển đến vị trí an toàn cách xa vị trí xe, 
phòng trường hợp xe bị phương tiện khác 
đâm vào.

Tình trạng mặt đường ảnh 
hưởng đến độ bám đường

Băng đen:

Băng đen là do hơi ẩm đóng băng trên 
mặt đường. Thường thì người lái xe không 
thể nhìn thấy băng đen. Tuy nhiên, nếu 
mặt đường rải nhựa trông sáng bóng và 
có màu đen thay vì màu trắng xám, hãy 
lái xe thận trọng và giảm tốc độ mà không 
phanh/thắng.

Sử dụng đèn pha chiếu sáng gần khi bạn đang đi sau một phương tiện khác trong vòng 150 mét 
(tương đương chiều dài 1.5 khu phố).

trong vòng 150 mét 

tối thiểu 300 mét

Sử dụng đèn pha chiếu sáng gần khi bạn di chuyển trong bán kính 300 m với các xe ở hướng 
đối diện.

Khi lái xe vào ban đêm:
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Vùng bóng râm:

Vùng bóng râm có thể vẫn còn băng giá 
ngay cả khi mặt trời đã làm tan băng ở các 
phần khác của đường.

Cầu và cầu vượt:

Mặt cầu và cầu vượt thường có những 
điểm trơn trượt hơn so với các mặt đường 
khác. Hãy lái xe hết sức thận trọng và cố 
gắng tránh chuyển làn hoặc thay đổi tốc 
độ nếu không cần thiết.

Mưa và trượt nước:

Khi trời đang mưa, hãy sử dụng đèn pha 
chiếu sáng gần, vì đèn pha chiếu sáng xa 
sẽ phản chiếu ánh sáng trở lại mắt của 
bạn, gây chói mắt. Nước bẩn và bùn cũng 
có thể bắn lên xe của bạn, cản trở tầm 
nhìn của bạn qua kính chắn gió và cửa 
sổ. Cẩn thận không làm bắn nước lên các 
phương tiện khác và người đi bộ.

Trên đường ướt, lốp xe của bạn có thể 
không tiếp xúc được với mặt đường. Tình 
trạng này được gọi là hiện tượng trượt 
nước. Việc mất tiếp xúc giữa mặt đường 
và lốp xe có thể khiến bạn mất lái.

Trong trường hợp này, bạn không được 
phanh/thắng. Giảm lực trên chân ga để xe 
chạy chậm lại. Quan sát và lái theo hướng 
bạn muốn phần trước của xe di chuyển.

Băng và tuyết:

Trong mùa đông, bạn có thể gặp phải điều 
kiện thời tiết xấu mà có thể khiến việc lái 
xe nguy hiểm hơn. Các điều kiện thời tiết 
trong mùa đông bao gồm mưa băng giá, 
nhiệt độ rất thấp, tuyết thổi, độ giólạnh 
cao, bão tuyết và tuyết rơi dày.

Hãy bảo dưỡng phương tiện của bạn. Bảo 
dưỡng phương tiện trước khi mùa đông 
đến. Đảm bảo pin, lốp xe, hệ thống xả, cần 
gạt nước kính chắn gió và hệ thống sưởi 
xe của bạn hoạt động tốt.

Các khu vực giao lộ có thể trơn trượt 
nhanh hơn do tác động của khói xe, sức 
nóng của động cơ và phương tiện giao 
thông quay bánh hoặc bị trượt bánh. Thời 
gian và khoảng cách dừng xe hay bắt đầu 
di chuyển sẽ cần tăng lên. Điều quan trọng 
nhất là bạn cần giảm tốc độ.

Khi nhiệt độ tăng lên mức tuyết bắt đầu 
tan ra, đường sá có thể trở rất trơn trượt. 
Khi băng giá bắt đầu xuất hiện, mặt đường 
cũng hình thành một lớp nước mỏng.

Đảm bảo cửa sổ và kính chắn gió trên  
xe của bạn không bị tuyết, sương giá,  
hơi nước, bùn hoặc bất cứ thứ gì khác 
che khuất, gây nguy hiểm cho việc điều 
khiển xe.

Khi bị mắc kẹt trên xa lộ và nhận thấy 
phương tiện của bạn đang ở một vị trí an 
toàn, thường thì ngồi trong xe của bạn sẽ 
an toàn hơn. Chạy động cơ vừa đủ để giữ 
ấm. Đảm bảo xe được thông gió trong khi 
động cơ đang chạy. Mở hé cửa sổ để lưu 
thông không khí nhằm ngăn ngừa ngộ độc 
khí carbon monoxide. Rò rỉ trong hệ thống 
xả có thể khiến khí carbon monoxide xâm 
nhập vào xe của bạn. Carbon monoxide 
là một loại khí độc không màu, không mùi, 
không vị và vì thế rất nguy hiểm. Đảm bảo 
kiểm tra hệ thống xả của xe khi bạn mang 
xe đi bảo dưỡng.

Đồ dùng khẩn cấp mùa đông cần mang 
theo trong xe của bạn:

• chăn và quần áo bổ sung
• cát hoặc muối làm tan băng tuyết  

(road salt)
• xẻng
• nguồn nhiệt, nến, diêm và một cái lon 

sâu để giữ nến

Lưu ý: Không sử dụng hệ thống điều khiển 
hành trình trong điều kiện thời tiết và đường 
xấu. Khi lốp xe của bạn tiếp xúc với băng, 
hệ thống điều khiển hành trình sẽ tiếp tục 
tạo lực lên chân ga và bạn có thể mất lái.
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• cái cạo tuyết (ice scraper) và chổi cạo 
tuyết (snow brush)

• xích quấn lốp

Đồ dùng khẩn cấp
Cân nhắc chuẩn bị những đồ dùng khẩn 
cấp sau trong xe của bạn:

• bộ sơ cứu
• thiết bị cảnh báo đã được phê duyệt 

như tấm biển tam giác cảnh báo  
nguy hiểm

• dây kích bình ắc quy 
• thức ăn để lâu được
• kích và lốp dự phòng bơm căng
• đèn pin kèm pin dự phòng
• dây kéo
• bóng đèn pha thay thế

Động vật
Để giảm nguy cơ va chạm với động vật, 
hãy thực hiện như sau:

• Giảm tốc độ, quan sát kỹ phía trước 
và thận trọng ở những khu vực có biển 
cảnh báo về động vật hoang dã.

• Quan sát xem hai bên đường có động 
vật hay không.

• Cẩn thận vào lúc hoàng hôn và bình 
minh vì động vật có xu hướng hoạt động 
nhiều hơn vào những thời điểm này.

• Để ý những đốm sáng xuất hiện bất 
thình lình, bất thường trên đường hoặc 
gần đường vào ban đêm. Đó có thể do 
ánh sáng đèn pha trên xe bạn đã phản 
chiếu ngược trở lại từ mắt của một  
con vật.

• Động vật đôi khi di chuyển theo nhóm. 
Nếu bạn nhìn thấy một cá thể, có thể có 
nhiều cá thể khác nữa.

Nếu một con vật đột nhiên xuất hiện trước 
mặt bạn, hãy phanh/thắng gấp và sẵn 
sàng thực hiện hành động lảng tránh. 
Chọn một lối thoát khỏi những con vật 
đang di chuyển tới.

Va chạm
Nếu bạn là người đầu tiên có mặt tại hiện 
trường va chạm, hãy dừng xe ở một vị 
trí an toàn cách điểm va chạm một đoạn. 
Đề nghị hỗ trợ nếu có thể và bảo vệ hiện 
trường bằng đèn cảnh báo nguy hiểm 
nhấp nháy và tấm biển tam giác cảnh 
báo nguy hiểm để các phương tiện khác 
không đi vào hiện trường va chạm. Nếu 
cần thông báo cho cảnh sát hoặc dịch vụ y 
tế khẩn cấp, hãy cung cấp thông tin chính 
xác nhất có thể, đặc biệt là về tình trạng 
của người bị thương nếu có và vị trí của 
vụ va chạm.

Nếu bạn có liên quan đến một vụ va chạm, 
hãy hỗ trợ nếu có thể, bảo vệ hiện trường 
và thông báo cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 
nếu cần thiết.

• Cung cấp tên, thông tin liên lạc và thông 
tin bảo hiểm với (những) người lái xe 
khác có liên quan.

• Ghi lại tên và thông tin liên lạc của tất cả 
nhân chứng.

• Không tranh luận lỗi của ai.

• Ghi lại thời gian, địa điểm, thời tiết và 
các thông tin khác có thể quan trọng.

• Thông báo cho công ty bảo hiểm của 
bạn càng sớm càng tốt.

Bạn phải báo cáo tất cả các vụ va chạm 
cho cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp 
luật địa phương nếu:

• có người bị thương
• có người tử vong
• tổng thiệt hại vượt quá $2,000
• nếu cảnh sát được gọi đến hiện trường, 

tất cả người lái xe phải ở lại

Nếu bạn gây hư hỏng bất kỳ thiết bị kiểm 
soát giao thông nào, một cột thu tiền đỗ xe 
hoặc bất kỳ tài sản công nào, bạn phải báo 
cáo điều này cho cảnh sát ngay lập tức, 
ngay cả khi giá trị thiệt hại ít hơn $2,000.
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Với phương tiện không có người trông 
coi, bạn phải thông báo cho chủ sở hữu 
phương tiện về bất kỳ thiệt hại nào do vụ 
va chạm gây ra. Nếu không xác định được 
chủ sở hữu, bạn phải dán tên, địa chỉ, số 
bằng lái xe, biển số xe và số điện thoại của 
mình vào phương tiện bị làm hư hỏng.

Xe ứng cứu khẩn cấp 
và xe kéo
Khi lái xe, các sự cố giao thông có thể 
khiến làn đường bị chặn hoặc thu hẹp. Một 
số ví dụ về các sự cố bao gồm va chạm 
giao thông, xe bị hư hỏng, hàng hóa bị đổ 
và bảo trì hoặc xây dựng xa lộ.

Đèn nhấp nháy từ các xe ứng cứu khẩn 
cấp sẽ cảnh báo cho bạn có sự cố ở phía 
trước. Hãy giảm tốc độ, cẩn thận chuyển 
làn nếu cần thiết và sẵn sàng dừng lại. 
Thực hiện theo chỉ dẫn của nhân viên ứng 
cứu khẩn cấp điều tiết giao thông. Lưu ý 
rằng xe phía trước bạn có thể dừng hoặc 
giảm tốc độ bất ngờ để quan sát những gì 
đang diễn ra.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất 
liên quan đến các loại sự cố này là các 
phương tiện đi qua có thể đâm vào nhân 
viên hoặc thiết bị ứng cứu. Các dịch vụ 
thường tham gia ứng cứu sự cố trên xa lộ 
bao gồm:

• thực thi pháp luật 
• cứu thương
• cứu hỏa
• kéo xe

Người lái xe mô tô phải giảm tốc độ 
xuống 60 km/h hoặc theo tốc độ quy định, 
tùy theo tốc độ nào thấp hơn, khi vượt xe 
ứng cứu khẩn cấp hoặc xe kéo đang dừng 
và có đèn nhấp nháy. Quy định này áp 
dụng cho (các) làn đường ngay bên cạnh 
các phương tiện đang dừng. Mức phạt khi 
chạy quá tốc độ trong các khu vực này 
được tăng gấp đôi.

* Speed fines double: Tiền phạt lỗi quá tốc 
độ tăng gấp đôi / Maximum: Tối đa / When 
passing emergency vehicles: khi vượt xe ứng 
cứu khẩn cấp

Nếu không ở làn đường bên cạnh các 
phương tiện đang dừng, bạn vẫn cần quan 
sát và di chuyển thận trọng.

Hãy giảm tốc độ và dành nhiều khoảng 
không giữa xe của bạn với nhân viên và 
thiết bị ứng cứu khẩn cấp tại hiện trường. 
Ngoài ra, hãy quan sát xem có nhân 
viên ứng cứu di chuyển xung quanh hiện 
trường hay không.

Các xe ứng cứu  
khẩn cấp
Khi xe cứu thương, cứu hỏa hoặc xe ứng 
cứu khẩn cấp của cảnh sát đang tiến vào 
hiện trường từ bất kỳ hướng nào và đang 
hú còi, bạn phải nhường quyền ưu tiên.

• Di chuyển xe của bạn một cách an  
toàn để xe ứng cứu khẩn cấp có thể 
vượt qua.

• Lái xe sát hết mức có thể vào lề  
đường hoặc mép bên phải của đường 
hai chiều.

• Di chuyển sang phải hoặc trái đến lề 
đường gần nhất trên đường một chiều.

• Dừng xe cho đến khi xe ứng cứu khẩn 
cấp đã đi qua. Kiểm tra để đảm bảo 
không có phương tiện ứng cứu khẩn 
cấp nào khác đang đi tới.
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Nếu bạn quan sát thấy một chiếc xe có 
đèn xanh nhấp nháy, hãy xem xe đó như 
các xe ứng cứu khẩn cấp khác. Ở một 
số thành phố, lính cứu hỏa tình nguyện 
sử dụng đèn xanh nhấp nháy trên các 
phương tiện ứng cứu khẩn cấp khi di 
chuyển đến địa điểm hỏa hoạn hoặc trong 
các trường hợp khẩn cấp khác.

Xe bảo dưỡng  
và xây dựng
Xe bảo dưỡng và xây dựng đường bộ 
có thể được sử dụng hoặc đỗ ở bất kỳ 
phần đường nào của một con đường. Bạn 
sẽ được cảnh báo đầy đủ trước nếu có 
phương tiện này. Bạn phải tuân thủ tất cả 
các thiết bị điều khiển giao thông và chỉ 
dẫn của người cầm cờ hiệu.

Biển báo sẽ được đặt trước khu vực thi 
công một quãng để báo hiệu làn đường bị 
thu hẹp, làn đường bị đóng hoặc có công 
nhân phía trước.

Trong khu vực thi công, người lái xe mô tô 
phải tuân thủ tốc độ quy định và làm theo 
chỉ dẫn của người cầm cờ hiệu. Trong 
trường hợp có công nhân phía trước, mức 
phạt nếu chạy quá tốc độ tại các khu vực 
này sẽ tăng gấp đôi.

Dừng xe an toàn để hỗ trợ thực 
thi pháp luật
Khi cảnh sát đi phía sau bạn và nháy đèn 
khẩn cấp, bạn bắt buộc phải di chuyển 
đến vị trí an toàn để xe cảnh sát vượt qua 
hoặc dừng lại một cách an toàn phía sau 
xe của bạn.

Trên đường hai chiều, hãy dừng xe cẩn 
thận và đúng luật tại một vị trí an toàn ở 
mép phải của đường.

Trên đường một chiều, hãy dừng xe cẩn 
thận và đúng luật tại một vị trí an toàn ở lề 
đường gần nhất.

Luôn đảm bảo có đủ không gian để xe 
cảnh sát dừng lại một cách an toàn phía 
sau xe của bạn.

Luôn nhường đường cho xe ứng cứu 
khẩn cấp đang hú còi hoặc bật đèn. Duy 
trì khoảng cách an toàn ít nhất 150 mét 
(500 feet) ở phía sau.

Công nhân đang 
làm việc

* Speed fines double when workers are 
present: Tiền phạt lỗi quá tốc độ tăng gấp 
đôi khi có công nhân

Làn đường kết 
thúc hoặc thu hẹp

Tuân thủ chỉ dẫn của 
người cầm cờ hiệu

Di chuyển sang một 
bên và dừng lại

đi quá gần
XE CỨU  

THƯƠNG
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Khi xe cảnh sát dừng phía sau xe của bạn, 
để đảm bảo an toàn cho bạn và những 
người khác trên xe, cũng như an toàn  
cho nhân viên cảnh sát, hãy thực hiện  
như sau:

1 Giữ bình tĩnh. Sau khi bạn đã dừng xe, 
hãy đảm bảo xe của bạn đang ở chế độ 
ĐỖ (hộp số tự động) hoặc số MO (hộp 
số sàn). Nhấn phanh/thắng ở chế độ đỗ.

2 Ngồi yên trong xe. Xác định vị trí và 
chuẩn bị cung cấp bằng lái xe, đăng ký 
xe và bảo hiểm xe của bạn.

3 Chờ hướng dẫn của nhân viên cảnh sát 
khi nhân viên đến gần xe của bạn. Hãy 
hợp tác. Cung cấp giấy tờ theo yêu cầu 
của nhân viên cảnh sát.

4 KHÔNG di chuyển xe của bạn cho đến 
khi có chỉ dẫn của nhân viên cảnh sát.
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Lái xe chủ động
Lái xe chủ động là lái xe với mục đích 
lường trước những nguy cơ có thể xảy 
ra và hành động để giảm bớt, giảm thiểu 
hoặc phòng tránh nguy hiểm trước khi nó 
có thể xảy ra.

Không bao giờ cho rằng những người lái 
xe khác luôn lái xe cẩn thận hoặc phản 
ứng chính xác vào mọi thời điểm. Dự đoán 
những tình huống có thể xảy ra sẽ giúp 
bạn phòng tránh những va chạm do lỗi lái 
xe của người khác. Chương này mô tả các 
kỹ năng và kỹ thuật bạn có thể sử dụng để 
lái xe một cách chủ động.

 
Quan sát xung quanh  
xe của bạn
Bạn cần dành phần lớn sự chú ý của mình 
để nhìn về phía trước và quan sát xem có 
các mối nguy hiểm đang xảy ra phía trước 
bạn hay không. Khi bạn đang lái xe trong 
khu vực đô thị, hãy quan sát khoảng cách 
trước xe của bạn tương đương quãng 
đường xe có thể đi trong vòng ít nhất 12-
15 giây. Điều này tương đương khoảng 1.5 
lần chiều dài một dãy phố. Khi bạn đang lái 
xe trong khu vực nông thôn, hãy quan sát 
ít nhất 20 đến 25 giây trước xe của bạn. 
Đây là thời gian trước trực quan của 
bạn, giúp bạn có thời gian ứng phó với các 
nguy hiểm phía trước bạn.

Kiểm tra phía sau bạn bằng cách nhìn lướt 
qua gương chiếu hậu sau mỗi 8 đến 12 
giây (khoảng mỗi dãy phố trong khu vực 
đô thị). Nhìn lướt qua gương chiếu hậu khi 
bạn dự định giảm tốc độ hoặc dừng lại. 
Chú ý đến các phương tiện giao thông ở 
cả hai bên và trong các điểm mù của bạn. 
Đừng quên nhìn vào đồng hồ tốc độ để 
kiểm tra tốc độ của bạn.

Đề phòng  
các mối nguy hiểm tiềm ẩn
Lái xe chủ động là một quá trình liên tục 
quan sát môi trường xung quanh bạn và 
nghĩ xem có các mối nguy hiểm đang xuất 
hiện hay không và sau đó hành động để 
giảm rủi ro. Có hai loại mối nguy hiểm mà 
bạn cần nhận biết. Đó là các mối nguy 
hiểm cố định (các mối nguy hiểm không 
thay đổi) và biến đổi (các mối nguy hiểm 
thay đổi).

Các mối nguy hiểm cố định là các điều 
kiện và tình huống thường trực trên 
đường, bao gồm:

• các khu vực có tầm nhìn bị hạn chế như 
đoạn đường cong, đường dốc và đường 
lái xe khuất

• giao lộ
• đường nhập vào nhau

Các mối nguy hiểm  biến đổi trong ngày, 
bao gồm:

• học sinh và những người đi bộ khác
• phương tiện rẽ/quẹo trái
• mặt đường đóng băng
• đèn xanh “mờ”
• xe ứng cứu khẩn cấp

Sẵn sàng phản ứng để tránh vấn đề xảy ra 
khi tình huống thay đổi. Dự báo những tình 
huống bất ngờ và luôn lên kế hoạch cho 
một lối thoát hiểm.

 
Luôn đảm bảo khoảng đệm
Đảm bảo đủ không gian giữa bạn và xe 
phía trước, phía sau và hai bên để dừng 
lại một cách an toàn hoặc đánh lái tránh 
nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu xe phía sau 
đang di chuyển quá sát với xe của bạn 
và nếu thấy an toàn, hãy giảm tốc độ của 
bạn vừa đủ để khuyến khích xe phía sau 
vượt qua. Nếu xe phía sau không vượt, 
hãy nới rộng khoảng cách giữa bạn và xe 
phía trước.
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Khi dừng xe phía sau xe khác đang tham 
gia giao thông, đảm bảo đủ khoảng trống 
để bạn có thể chuyển sang làn đường 
khác mà không cần phải lùi lại. Có thêm 
khoảng trống sẽ giúp giảm nguy cơ va vào 
xe phía trước nếu bạn bị tông từ phía sau. 
Điều này cũng giúp bạn có thể di chuyển 
tách khỏi xe bị trượt bánh hoặc trượt trên 
băng phía sau bạn.

 
Lên kế hoạch trước
Lập kế hoạch cho lộ trình di chuyển của 
bạn trước khi khởi hành và ghi nhớ lộ trình 
đó khi bạn lái xe.

Đảm bảo bạn đang đi đúng làn đường một 
lúc trước khi đi đến lối ra hoặc vị trí rẽ/
quẹo của bạn. Điều này giúp bạn không 
phải chuyển làn nhanh và nguy hiểm. Nếu 
bạn lỡ đi qua khỏi lối ra hoặc lối rẽ/quẹo 
dự định của mình, tiếp tục di chuyển đến 
lối ra hoặc giao lộ tiếp theo. Không bao giờ 
điều khiển xe đi lùi trên đường để quay lại 
lối ra hoặc lối rẽ/quẹo mà bạn đã bỏ lỡ. Sử 
dụng đèn tín hiệu để thông báo cho người 
lái xe khác biết ý định của bạn.

 
Tránh va chạm
Quan sát đường phía trước và luôn cảnh 
giác. Để ý xem có vấn đề gì có thể xảy ra 
hay không. Nếu bạn phải đánh lái gấp để 
tránh chướng ngại vật trên làn đường của 
mình, tránh lái xe đè lên vạch kẻ màu vàng 
nếu có thể.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách lái xe 
chủ động và tránh va chạm bằng cách 

tham gia một khóa học về kỹ năng lái xe 
được phê duyệt.

Các khóa học này, còn được gọi là các 
Khóa học Lái xe An toàn (Defensive 
Driving Courses), được trường đào tạo lái 
xe được cấp phép và các cơ quan được 
ủy quyền cung cấp khắp nơi trong tỉnh.

 

Duy trì thời gian và khoảng 
cách di chuyển phía sau xe 
khác
Bạn nên lái sau xe phía trước ít nhất hai 
giây. Đây là thời gian trong điều kiện thời 
tiết và đường sá bình thường. Khi điều 
kiện không như lý tưởng, hãy tăng khoảng 
cách đi phía sau của bạn.

Để biết liệu bạn có đang đi sau xe phía 
trước hai giây hay không, khi xe phía 
trước vượt qua một vật cố định như vạch 
kẻ đường hoặc bóng đen trên đường, hãy 
bắt đầu đếm. Bạn có thể đếm một nghìn 
lẻ một, một nghìn lẻ hai. Nếu phần phía 
trước xe của bạn ngang bằng với vật đó 
trước khi bạn đếm xong, bạn đang đi quá 
gần. Hãy giảm tốc độ của bạn và đếm một 
lần nữa. Quy tắc hai giây áp dụng khi lái 
xe ở bất kỳ tốc độ nào.

Một ngoại lệ đối với quy tắc này là dành 
cho người điều khiển các phương tiện 
cỡ lớn, chẳng hạn như nhà di động. Bạn 
được khuyến nghị sử dụng khoảng cách đi 
sau tối thiểu là bốn giây.

Giữ khoảng cách tối thiểu hai giây khi đi sau xe khác.

2 giây
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Điện thoại di động và những vật 
dụng gây mất tập trung khác
Không sử dụng điện thoại di động hoặc 
các thiết bị điện tử khác khi đang lái xe. 
Việc sử dụng điện thoại di động để thực 
hiện hoặc nhận cuộc gọi, hoặc để nhận 
hoặc gửi tin nhắn văn bản khiến bạn mất 
tập trung khi đang thực hiện nhiệm vụ lái 
xe đầy căng thẳng. Điều này cũng áp dụng 
cho điện thoại di động không cầm tay. Nếu 
bạn muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, 
hoặc nhận hoặc gửi tin nhắn văn bản,  
hãy dừng lại ở một vị trí an toàn và được 
phép dừng.

Không thực hiện các hoạt động khiến bạn 
mất tập trung khi lái xe. Mặc dù tất cả các 
hành động gây mất tập trung khi lái xe 
đều có thể dẫn đến nguy hiểm, Đạo luật 
An toàn Giao thông (Traffic Safety Act) áp 
dụng tiền phạt và trừ ba điểm đối với một 
số hành vi lái xe mất tập trung nhất định. 
Các hành vi này bao gồm sử dụng điện 
thoại di động cầm tay, nhắn tin hoặc gửi 
email, sử dụng các thiết bị điện tử, chẳng 
hạn như máy tính xách tay, trò chơi điện 
tử, máy ảnh, thiết bị giải trí hiển thị qua 
video và thiết bị âm thanh di động theo lập 
trình, nhập thông tin trên thiết bị GPS, đọc 
tài liệu bản in trên xe, viết, in hoặc vẽ phát 
thảo và chải chuốt đầu tóc.

Đảm bảo hành khách 
ngồi an toàn
Ở Alberta, tất cả người lái xe và hành 
khách phải được đảm bảo an toàn đúng 
cách, sử dụng dây an toàn hoặc ghế an 
toàn dành cho trẻ em được phê duyệt có 
gắn dây an toàn cho ghế hoặc hệ thống 
gắn chặt. Những hành khách từ 16 tuổi 
trở lên không được bảo đảm an toàn đúng 
cách khi ngồi trong xe có thể bị phạt. Với 
tư cách là người lái xe, bạn có trách nhiệm 
đảm bảo rằng tất cả hành khách dưới 16 

tuổi trên xe của bạn đều được bảo đảm an 
toàn đúng cách. Bạn có thể bị phạt nếu họ 
không được bảo đảm an toàn đúng cách.

Ghế an toàn cho trẻ em
Trẻ em dưới sáu tuổi và nặng dưới 18 kg 
(40 pound) phải ngồi cố định, đúng cách 
trên ghế an toàn dành cho trẻ em. Ghế an 
toàn cho trẻ em phải được lắp vào xe theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất xe và ghế an 
toàn cho trẻ em.

Tất cả ghế an toàn cho trẻ em được sử 
dụng ở Canada phải có nhãn ghi rõ sản 
phẩm đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Xe 
Cơ giới 213 của Canada (Canada Motor 
Vehicle Safety Standard 213). Không sử 
dụng ghế an toàn cho trẻ em mà không 
có nhãn này. Không sử dụng ghế an toàn 
dành cho trẻ em được thiết kế để sử dụng 
ở các quốc gia khác ngoài Canada.

Có nhiều loại ghế an toàn dành cho trẻ 
em. Hãy lựa chọn loại ghế phù hợp với 
tuổi hoặc cân nặng của con bạn.

Ghế an toàn quay mặt về phía sau:

Tất cả trẻ em, từ khi mới sinh, đều phải 
ngồi trên ghế dành cho trẻ sơ sinh quay 
mặt về phía sau hoặc ghế có thể chuyển 
đổi quay mặt về phía sau cho đến khi 
trẻ đạt cân nặng khuyến nghị mới được 
chuyển sang ghế an toàn quay mặt về 
phía trước, theo hướng dẫn của nhà  
sản xuất.

Ghế an toàn quay mặt về phía sau.
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Tất cả các phương tiện và ghế an toàn cho 
trẻ em thế hệ mới hơn đều được trang bị 
hệ thống gắn chặt phổ quát hay còn gọi là 
UAS/LATCH. Ở những xe đời cũ hơn, ghế 
an toàn cho trẻ em phải được gắn chặt 
đúng cách vào xe bằng dây an toàn. Xem 
hướng dẫn sử dụng xe của bạn và ghế an 
toàn cho trẻ em để biết thêm thông tin.

Ghế an toàn quay mặt về phía trước:

Ghế an toàn cho trẻ em quay mặt về phía 
trước được thiết kế cho trẻ có cân nặng từ 
10-18 kg  (22 đến 40 pound). Tất cả các 
phương tiện và ghế an toàn cho trẻ em thế 
hệ mới hơn đều được trang bị hệ thống 
gắn chặt phổ quát hay còn gọi là UAS/
LATCH. Với các loại xe đời cũ hơn, ghế 
ngồi quay mặt về phía trước phải được 
gắn chặt đúng cách bằng cách sử dụng 
dây an toàn của xe. Phải sử dụng dây 
buộc của ghế an toàn và dây buộc gắn 
chặt của xe. (Bạn có thể cần phải có một 
dây gắn chặt do đại lý xe lắp đặt.) Xem 
hướng dẫn sử dụng xe của bạn và ghế an 
toàn cho trẻ em để biết thêm thông tin.

 

 
Ghế hỗ trợ
Trẻ có cân nặng trên 18 kg (40 pound) 
phải được ngồi an toàn trong ghế hỗ trợ 
đã được phê duyệt cho tới khi chỉ cần sử 
dụng dây an toàn của xe mà không có 
ghế hỗ trợ. Ghế phải được sử dụng theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ghế an toàn cho trẻ em có thể chuyển đổi

UAS/LATCH kèm dây buộc

Ví dụ về ghế hỗ trợ.
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Tiết kiệm nhiên liệu  
và bảo vệ môi trường
Nâng cao hiệu quả sử dụng 
nhiên liệu
Hầu hết các tài xế có thể giảm đáng kể 
lượng nhiên liệu được sử dụng bằng  
cách áp dụng các thực hành lái xe cơ bản 
sau đây.

Khi mua xe, hãy cân nhắc những mẫu 
xe tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung, động 
cơ càng nhỏ thì càng ít tiêu hao nhiên 
liệu. Khi tìm mua xe mới, hãy tìm nhãn 
EnerGuide của xe. Nhãn này cho biết mức 
sử dụng nhiên liệu của xe theo lít được 
dùng cho mỗi 100 km lái xe (lít/100 km) và 
chi phí nhiên liệu hàng năm theo ước tính.

Chạy xe ở tốc độ cao hơn làm tăng mức 
tiêu thụ nhiên liệu. Cứ 10 km/giờ vượt trên 
mốc 90 km/giờ đốt thêm khoảng 10 phần 
trăm nhiên liệu.

Tránh tăng tốc nhanh. Tăng dần tốc độ sẽ 
an toàn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Duy 
trì tốc độ ổn định lâu nhất có thể. Tăng tốc 
nhanh và thay đổi tốc độ có thể làm tăng 
mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 40 phần 
trăm. Kiểm soát hành trình có thể giúp  
duy trì tốc độ ổn định tiết kiệm nhiên liệu 
trên xa lộ.

Chế độ chạy không tải (idling) gây lãng phí 
nhiên liệu. Mười giây ở chế độ chạy không 
tải có thể tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn so 
với việc tắt động cơ và khởi động lại. Nếu 
bạn sẽ đỗ xe lâu hơn 10 giây, hãy tắt động 
cơ. Cứ 10 phút ở chế độ chạy không tải, 
trung bình xe sử dụng khoảng 1/3 lít nhiên 
liệu. Đối với xe có động cơ lớn hơn, con số 
này có thể là nửa lít.

Để động cơ ở chế độ chạy không tải 
không phải là cách tốt nhất để làm ấm xe 
vào mùa đông. Bật động cơ ở chế độ chạy 
không tải làm ấm động cơ và có thể cả 

phần bên trong của xe, nhưng nó không 
làm ấm các bộ phận của xe như lốp xe, 
tay lái và các bộ phận chuyển động khác. 
Những bộ phận này của xe chỉ được 
làm ấm khi lái xe. Theo Bộ Tài nguyên 
Thiên nhiên Canada (Natural Resources 
Canada), một phút để xe ở chế độ chạy 
không tải vào ngày mùa đông lạnh là đủ.

Sử dụng bộ sưởi vào mùa đông để làm ấm 
dầu động cơ và giúp động cơ khởi động 
khi trời lạnh dễ dàng hơn. Sử dụng thiết bị 
hẹn giờ để bật bộ sưởi hai giờ trước khi 
bạn định lái xe.

Việc sử dụng bộ sưởi đúng cách có thể 
cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu tổng thể 
của chiếc xe lên tới 10 phần trăm. Đừng 
để bộ sưởi của bạn hoạt động qua đêm, 
nếu không năng lượng tiết kiệm của bạn 
không bù được chi phí điện cao hơn. Khởi 
động xe từ xa rất hữu ích vào những buổi 
sáng lạnh, nhưng không nên khởi động xe 
quá sớm.

Xe được bảo dưỡng đúng cách sẽ tiết 
kiệm nhiên liệu và an toàn hơn. Hãy cho 
xe được kiểm tra bảo trì thường xuyên bởi 
một thợ cơ khí có chuyên môn.

• Một động cơ được bảo dưỡng kém có 
thể làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu lên 
đến 50 phần trăm.

• Bộ lọc không khí bị tắc có thể làm giảm 
10 phần trăm hiệu suất nhiên liệu.

• Lốp xe không đủ căng làm tăng mức 
tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 phần trăm, 
cũng như làm tăng độ mòn của lốp và 
giảm độ bám đường.

Để đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu tối 
đa đối với xe số sàn, hãy sang chuyển số 
thấp hơn một cách nhẹ nhàng và nhanh 
chóng. Tăng tốc độ ở các số cao hơn. Hộp 
số tự động chuyển sang số cao hơn sớm 
hơn nếu bạn giảm áp lực lên bàn đạp ga 
khi bạn tăng tốc độ.
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Bạn có thể cải thiện hiệu quả sử dụng 
nhiên liệu của mình vào mùa hè bằng cách 
giảm thiểu việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. 
Máy điều hòa nhiệt độ được sử dụng khi 
dừng và tham gia giao thông có thể làm 
tăng mức tiêu thụ nhiên liệu từ 10 đến 25 
phần trăm. Ở tốc độ trên xa lộ, việc điều 
hòa không khí làm tăng mức tiêu thụ nhiên 
liệu từ ba đến bốn phần trăm. Để luôn mát 
mẻ khi chạy ở tốc độ trên xa lộ, hãy sử 
dụng hệ thống thông gió trên xe. Khi lái xe 
trong thành phố, hãy mở cửa sổ.

Thêm trọng lượng đồng nghĩa với sử dụng 
thêm nhiên liệu. Những túi cát và muối 
nặng trong cốp xe sẽ giúp bám đường khi 
lái xe vào mùa đông, nhưng nên bỏ đi khi 
không còn cần thiết.

Lập kế hoạch cho chuyến đi có thể giúp 
bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nhiên 
liệu. Tránh các tuyến đường tắc nghẽn 
giao thông. Kết hợp một số công việc lặt 
vặt thành một chuyến đi dài hơn và tránh 
đi vào giờ cao điểm khi có thể.

An toàn nhiên liệu
Khi nạp nhiên liệu cho xe thì cần tập trung 
chú ý hoàn toàn.

• Không hút thuốc, quẹt diêm hoặc sử 
dụng bật lửa khi nạp nhiên liệu cho xe.

• Hơi xăng trộn lẫn với không khí, trong 
đó có khí ôxi. Nếu bạn thêm nguồn đánh 
lửa như thuốc lá hoặc diêm, có thể xảy 
ra cháy hoặc nổ.

• Không sử dụng điện thoại di động khi 
đang nạp nhiên liệu. Điện thoại sáng lên 
khi bật hoặc khi đổ chuông có thể tạo ra 
tia lửa. Tia lửa có thể đốt cháy hơi xăng.

• Tắt hệ thống khởi động xe trước khi nạp 
nhiên liệu.

• Nếu bạn có phương tiện giải trí 
(recreational vehicle - RV) hoặc toa 
moóc, hãy đảm bảo rằng mọi đèn điều 

khiển đã được tắt. Những thứ này có 
thể cung cấp nguồn gây cháy.

• Thông báo cho nhân viên trạm xăng nếu 
có sự cố tràn nhiên liệu.

• Không để trẻ em cầm vòi bơm nhiên 
liệu. Không để con bạn có nguy cơ bị tạt 
xăng hoặc hít phải khói.

• Đừng bao giờ dùng một đồ vật để mở 
tay cầm vòi bơm nhiên. Điều này làm 
tăng đáng kể khả năng bị tràn.

• Ở cạnh tay cầm vòi bơm trong quá trình 
nạp nhiên liệu. Có thể phát ra tĩnh điện 
nếu bạn di chuyển xung quanh hoặc ra 
vào xe. Khi bạn quay trở lại máy bơm 
và chạm vào tay cầm vòi bơm, tĩnh điện 
có thể được giải phóng. Điều này có thể 
đốt cháy hơi xăng và gây cháy hoặc nổ.

• Đừng đổ đầy bình nhiên liệu của bạn. 
Nhiên liệu bị tràn có thể ảnh hưởng đến 
môi trường.

• Khi đổ đầy các thùng chứa phụ, chẳng 
hạn như thùng chứa khí đốt cho máy 
cắt cỏ hoặc máy thổi tuyết, hãy đưa 
chúng ra khỏi xe của bạn và đặt chúng 
trên mặt đất. Điều này sẽ cho phép 
giải phóng điện tĩnh và ngăn nhiên liệu 
không tràn trên xe của bạn.

Luật giao thông
Dưới đây là một số luật giao thông mà tất 
cả lái xe cần biết:

• Không sử dụng phương tiện của bạn 
để kéo bất kỳ ai, ví dụ, người trên ván 
trượt, người đi xe trượt băng, mô tô 
hoặc xe đạp.

• Để một người ngồi trên toa moóc khi xe 
đang được kéo là vi phạm pháp luật.

• Trẻ dưới 14 tuổi không được điều 
khiển máy kéo hoặc bất kỳ thiết bị nông 
nghiệp tự hành nào trên xa lộ.
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• Nếu tầm nhìn từ gương chiếu hậu bên 
trong của bạn bị chặn, bạn phải gắn 
một gương chiếu hậu bên ngoài ở mỗi 
bên xe.

• Nếu đồ chở trên xe vượt quá đuôi xe từ 
1.5 mét (5 feet) trở lên, thì cần phải thực 
hiện những việc sau:

• Vào các giờ ban ngày, phải gắn một 
lá cờ đỏ vào đuôi phần vượt quá 
hoặc đồ chở trên xe. Cờ phải dài ít 
nhất 30 cm (một foot) mỗi cạnh trong 
số bốn cạnh của hình vuông.

• Vào ban đêm, phải gắn đèn đỏ vào 
đuôi phần vượt quá hoặc đồ chở  
trên xe.

• Trong khu dân cư, bạn không được điều 
khiển phương tiện gây ảnh hưởng đến 
cư dân trong khoảng thời gian giữa 10 
giờ tối và 7 giờ sáng.

• Nếu bạn điều khiển xe trên đường mà 
không quan tâm và chú ý hoặc không có 
sự cân nhắc hợp lý đối với những người 
khác đang sử dụng đường, bạn có thể 
bị kết tội lái xe bất cẩn.

• Việc điều khiển phương tiện của bạn sử 
dụng hai làn đường trên xa lộ là phạm 
luật, ngoại trừ trường hợp có các điều 
kiện khiến bạn không thể sử dụng một 
làn đường.

• Khi bạn đang lái xe, bạn không được 
cho phép bất kỳ ai ngồi bên ngoài xe 
của bạn. Quy định này bao gồm cả 
thùng mở của xe bán tải. Bạn và người 
khác có thể bị buộc tội cho hành vi vi 
phạm này.
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Người tham gia  
giao thông dễ gặp 
nguy hiểm
Người đi bộ, người đi xe đạp và người đi 
xe mô tô cũng đi chung lòng đường với tất 
cả những người điều khiển phương tiện 
hàng ngày. Những người tham gia giao 
thông này ít được bảo vệ hơn so với người 
điều khiển các loại phương tiện khác. Hãy 
thận trọng khi điều khiển phương tiện của 
bạn xung quanh những người đi bộ, người 
đi xe đạp và người đi xe mô tô. 

An toàn cho người đi bộ
Khi bạn nhìn thấy đèn giao thông dành 
cho người đi bộ nhấp nháy màu vàng, hãy 
giảm tốc độ về 30 km/h và nhường đường 
cho người đi bộ muốn sang đường.

• Ở khu vực thành thị, người đi bộ có thể 
cho biết họ muốn sang đường bằng 
cách giơ một cánh tay vuông góc và 
hướng về phía lề đường đối diện.

• Khi người đi bộ cho biết họ muốn sang 
đường, bạn phải dừng xe an toàn trước 
lối sang đường dành cho người đi bộ và 
để họ đi qua.

• Khi một người đi bộ đi vào lối sang 
đường được đánh dấu hoặc không 
được đánh dấu, bạn phải nhường 
quyền ưu tiên cho họ.

• Khi dừng xe lại để nhường đường cho 
người đi bộ ở lối sang đường, hãy dừng 

lại đủ xa (khoảng cách khoảng từ hai 
đến ba chiếc xe hơi) để người điều 
khiển giao thông trên làn đường khác có 
thể nhìn thấy người đi bộ và có thời gian 
dừng lại.

• Đừng bao giờ vượt phương tiện khác 
khi bạn đang gần đến lối sang đường 
dành cho người đi bộ. Luôn có khả 
năng phương tiện khác đang giảm tốc 
độ hoặc dừng lại để nhường đường cho 
người đi bộ.

• Không phải tất cả các lối sang đường 
dành cho người đi bộ đều được đánh 
dấu, nhưng các quy tắc an toàn cho 
người đi bộ phải được tuân thủ ở tất cả 
các giao lộ.

• Hãy lưu tâm đến người đi bộ bị khiếm 
thị. Một số người sẽ dùng một cây gậy 
trắng hoặc chó dẫn đường.

• Vào ban đêm, đừng lái xe quá phạm vi 
chiếu sáng của đèn pha. Điều này có 
nghĩa là bạn nên lái xe để có thể dừng 
xe trong khoảng cách mà bạn có thể 
nhìn rõ bằng đèn pha.

• Khi trời tối, hãy đề phòng người đi bộ. 
Nếu họ mặc quần áo tối màu, bạn có 
thể khó nhìn thấy họ từ xa.

• Trẻ em có thể trở nên khó lường. Trong 
các khu dân cư, hãy để ý xem có trẻ 
em xung quanh những phương tiện 
đang đỗ, đạp xe đạp hoặc vui chơi trên 
đường hay không. Nhìn lướt qua các 
phương tiện đang đỗ phía trước ở cả 
hai bên đường để kiểm tra xem có chân, 
đồ chơi và bánh xe đạp của trẻ em hay 
không. Những điều này đưa ra cảnh báo 
rằng bạn có thể cần phải dừng lại.

Xe đạp
Luật quy định người đi xe đạp hoặc người 
ngồi trên xe đạp dưới 18 tuổi phải đội mũ 
bảo hiểm xe đạp được phê duyệt.

Người đi bộ cho biết họ muốn sang đường.
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Hãy nhớ những lời khuyên sau khi đi 
chung đường với người đi xe đạp:

• Người đi xe đạp đang đi bộ bên cạnh 
và đang đẩy chiếc xe đạp là một người 
đi bộ.

• Người đi xe đạp phải đi sát lề đường 
bên phải hết mức có thể. Tuy nhiên, có 
thể họ cần phải đi ra xa hơn để tránh 
các rãnh thoát nước, ổ gà, mảnh vỡ, sỏi 
hoặc cát, bề mặt ướt hoặc trơn trượt và 
vỉa hè bị lún hoặc có rãnh. Lưu ý tình 
trạng đường sá có thể ảnh hưởng đến 
người đi xe đạp.

• Một chiếc xe đạp đang được điều khiển 
là một phương tiện giao thông. Người 
đi xe đạp phải tuân theo các quy tắc 
đường bộ giống như những người điều 
khiển các phương tiện khác.

• Người đi xe đạp ngồi trên xe đạp ở 
nơi đường giao nhau, đang chờ tín 
hiệu điều khiển giao thông, có quyền 
và trách nhiệm giống như bất kỳ 
phương tiện nào khác đang chờ để 
đi tiếp.

• Người đi xe đạp phải đi đúng làn 
đường khi rẽ/quẹo trái. Xe đạp và 
người đi xe đạp nhỏ hơn các phương 
tiện khác, ít được chú ý hơn và dễ va 
chạm giao thông hơn khi rẽ/quẹo trái. 
Người đi xe đạp cần cân nhắc thêm 
khi rẽ/quẹo trái, đặc biệt là trên các 
con đường nhiều làn xe.

• Khi vượt người đi xe đạp, hãy chuyển 
làn đường giống như đối với các 
phương tiện khác.

• Khi bạn chuẩn bị rẽ/quẹo phải, hãy để 
ý xem có những người đi xe đạp có thể 
đi bên cạnh xe của bạn hay không. Nhớ 
quay vai kiểm tra các điểm mù bên phải.

• Khi đỗ xe ở lề đường, hãy luôn quan 
sát xem có người đi xe đạp hay không 
trước khi bạn mở cửa xe. Người lái xe 

có trách nhiệm đợi cho đến khi an toàn 
trước khi mở cửa.

• Trước khi di chuyển ra khỏi lề đường, 
hãy kiểm tra xem có những người đi  
xe đạp có thể đang đi vượt xe của bạn 
hay không.

• Đừng theo sát phía sau người đi xe đạp. 
Họ không có đèn phanh/thắng để cảnh 
báo bạn khi họ chuẩn bị dừng lại.

• Hãy đề phòng trẻ em đi xe đạp. Trẻ có 
thể thiếu hiểu biết và kỹ năng cần thiết 
để đi xe đạp an toàn khi tham gia giao 
thông, và có thể không nhận thức được 
tất cả các mối nguy hiểm. Trẻ em trên 
những chiếc xe đạp quá khổ có nguy  
cơ mất lái.

Người đi xe đạp khi sử dụng đường phố 
và xa lộ cần thực hiện những việc sau:

• Giữ cả hai tay trên tay lái trừ khi cần ra 
hiệu bằng tay.

• Giữ cả hai chân trên bàn đạp.

• Chỉ chở số người mà xe đạp được thiết 
kế để chở.

• Đừng bao giờ giữ chặt, hoặc gắn xe đạp 
vào bất kỳ phương tiện đang di chuyển 
nào khác.

• Đi hàng một trừ khi vượt xe đạp khác.

• Khi đi xe đạp sau khi trời tối, hãy trang 
bị cho xe đạp ít nhất một đèn pha 
(nhưng không quá hai đèn), một đèn 
đuôi màu đỏ và ít nhất một đèn phản 
quang màu đỏ gắn ở phía sau xe đạp. 
Mặc quần áo sáng màu và phản quang.

• Đảm bảo rằng xe đạp có phanh/thắng 
hoạt động tốt.

• Đảm bảo rằng xe đạp được trang bị 
chuông hoặc còi.
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Xe mô tô
Người đi xe mô tô thường đi ở phần bên 
trái làn đường của họ. Điều này giúp 
những người tham gia giao thông khác 
dễ nhìn thấy họ hơn. Điều này không có 
nghĩa là họ sẽ rẽ/quẹo trái.

Đôi khi khó nhìn thấy tín hiệu rẽ/quẹo của 
xe mô tô. Quan sát người lái xe để biết 
ý định của họ. Nếu người lái xe quay vai 
kiểm tra, người đó có thể đang có ý định 
chuyển làn hoặc rẽ/quẹo.

Khi rẽ/quẹo trái, hãy đề phòng có xe mô 
tô đang đi ngược chiều. Chúng có thể khó 
nhìn thấy, đặc biệt là khi giao thông đông 
đúc, vào ban đêm hoặc lúc chạng vạng. 
Cũng có thể khó đánh giá tốc độ của xe 
mô tô.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn lái 
xe an toàn khi có xe mô tô trên đường:

• Đừng bao giờ đi chung một làn đường 
với người đi xe mô tô. Người đi xe mô 
tô cần cả làn đường để di chuyển  
an toàn.

• Lưu ý rằng người đi xe mô tô sẽ thường 
di chuyển qua lại trong làn đường của 
họ để tránh các mối nguy hiểm trên 
đường như ổ gà và để duy trì một 
khoảng cách đệm với các phương  
tiện khác.

• Khi bạn đang theo sau một người 
nào đó đang lái xe mô tô, hãy giữ một 
khoảng cách xa hơn giữa xe của bạn 
và xe mô tô vì xe mô tô có thể dừng lại 
rất nhanh.

• Lưu ý rằng thời tiết và điều kiện đường 
sá xấu cũng như những mối nguy hiểm 
trên đường có thể khiến người lái xe mô 
tô mất lái.

Xe thương mại
Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp 
bạn lái xe an toàn khi đi chung đường với 
các loại xe lớn.

• Giữ khoảng cách thích hợp giữa bạn và 
các xe lớn.

• Khi bạn đi sau một chiếc xe lớn, hãy 
tăng thời gian và khoảng cách đi phía 
sau để vùng quan sát của bạn rộng hơn.

• Đừng bao giờ di chuyển vào không gian 
phía trước một xe lớn đang tiến gần 
đến đèn giao thông. Nếu đèn giao thông 
chuyển sang màu đỏ, người lái xe có 
thể cần thêm không gian ở phía trước 
xe để dừng và có thể không đủ chỗ nếu 
xe khác di chuyển vào phía trước. Hãy 
nhớ rằng một chiếc xe lớn cần thêm 
khoảng cách để dừng lại.

• Nếu bạn đang ở trên đồi và dừng phía 
sau một chiếc xe lớn, hãy chừa thêm 
khoảng trống phía trước xe của bạn. 
Chiếc xe lớn có thể sẽ lùi lại khi người 
lái nhả phanh/thắng.

• Các xe lớn có thể bắn các mảnh vỡ, 
chẳng hạn như đá, lên kính chắn 
gió của bạn. Hãy lùi lại phía sau một 
khoảng cách xa để tránh thiệt hại.

• Hãy thận trọng khi ở quanh một chiếc 
xe lớn đang lùi. Nếu bạn ở quá gần phía 
sau, người lái xe có thể không nhìn thấy 
bạn qua gương chiếu hậu.

• Các xe lớn có các điểm mù. Nếu bạn 
đang lái xe phía sau một chiếc xe lớn  
và không thể nhìn thấy cả hai gương 
bên của nó, bạn đang ở quá gần. Nếu 
bạn có thể nhìn thấy người lái xe qua 
gương bên, thì người lái xe đó có thể 
nhìn thấy bạn.

• Bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn trên làn 
đường ngược lại khi vượt một chiếc xe 
lớn. Đừng vượt trừ khi bạn chắc chắn 
rằng mình có đủ thời gian và khoảng 
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cách để vượt một cách an toàn. Một số 
xe lớn dài và có thể kéo nhiều hơn một 
toa moóc.

• Các loại xe thương mại hạng nặng sẽ 
cần nhiều khoảng cách hơn để giảm tốc 
độ hoặc dừng lại. Sau khi vượt qua một 
chiếc xe, hãy chừa thêm khoảng trống 
trước khi bạn quay lại làn đường của 
bạn phía trước xe lớn. Điều này cũng áp 
dụng cho việc chuyển làn đường phía 
trước xe lớn.

• Xe thương mại hạng nặng cần thêm 
khoảng trống để rẽ/quẹo. Khi xe lớn 
đang rẽ/quẹo sang phải, hãy lùi lại thật 
xa và không lái xe vào khoảng không 
bên phải xe lớn. Xe của bạn có thể bị 
ép giữa xe lớn và lề đường hoặc mép 
đường.

• Nếu bạn đang ở trên đường có xe lớn 
đang rẽ/quẹo vào, hãy lưu ý rằng người 
điều khiển phương tiện có thể cần lái xe 
băng qua vạch kẻ giữa đường, cắt góc, 
hoặc chiếm một phần làn đường của 
bạn để hoàn thành việc rẽ/quẹo.  
Dừng lùi lại từ giao lộ để cho người điều 
khiển có khoảng trống để hoàn thành 
việc rẽ/quẹo.

• Các phương tiện lớn có thể tạo ra gió 
giật mạnh khi đi qua, đặc biệt là khi  
có gió lớn băng qua đường. Điều này 
có thể ảnh hưởng đến khả năng điều 
khiển xe và duy trì vị trí trên làn đường 
của bạn.

• Người lái xe cần thận trọng khi đến gần 
và vượt các xe quá khổ. Một số xe có 
tải quá khổ đi thành đoàn có xe hoa 
tiêu đi phía trước và phía sau đoàn xe. 
Xe có tải quá khổ thường di chuyển với 
tốc độ thấp hơn. Người điều khiển xe 
có tải quá khổ và đoàn xe thường tìm 
cơ hội để cho xe cộ chạy qua. Nếu lưu 
lượng giao thông phía sau xe có tải quá 
khổ hoặc đoàn xe trở nên đông đúc, cả 

đoàn thường sẽ di chuyển ra khỏi phần 
đường đã đi để các phương tiện giao 
thông khác vượt qua một cách an toàn. 
Người lái xe muốn vượt qua xe có tải 
quá khổ hoặc đoàn xe phải đảm bảo 
vượt một cách an toàn bằng cách đảm 
bảo rằng họ có đủ chỗ để điều khiển 
xung quanh xe có tải quá khổ hoặc đoàn 
xe và rằng họ có đủ tầm nhìn để đảm 
bảo không có phương tiện giao thông 
nào đang đi ngược chiều.

Xe chở gỗ
Các xe chở gỗ dài và nặng khi chở hàng.

• Đừng bao giờ vượt xe tải chở gỗ đang 
rẽ/quẹo trái hoặc phải ra khỏi xa lộ. Các 
khúc gỗ nhô ra từ phía sau xe tải có thể 
dài tới chín mét (30 feet). Khi những 
chiếc xe tải này đang rẽ/quẹo, những 
khúc gỗ có thể chặn tất cả hoặc một số 
làn đường của xa lộ.

Xe tải chở gỗ có thể cần tất cả các làn 
đường của xa lộ khi rẽ/quẹo.

*Logs may swing into 
your lane: Các khúc gỗ 
có thể lắc lư qua lại vào 
làn đường của bạn
Do not pass: Đừng vượt

Khu vực 
nguy hiểm
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Xe buýt trường học
Xe buýt trường học được điều khiển với 
tốc độ 90 km/h hoặc chậm hơn.

Học sinh đi xe buýt trường học có thể gặp 
rủi ro khi lên hoặc xuống xe buýt.

Khi đèn xe buýt trường học nhấp nháy:

Trên xa lộ không được phân cách  
(không có dải phân cách), hãy thực hiện 
như sau:

• Khi bạn đến gần một chiếc xe buýt 
trường học từ một trong hai hướng (từ 
phía trước hoặc phía sau) và nó có đèn 
màu vàng cam luân phiên nhấp nháy, 
bạn phải sẵn sàng dừng lại. Đây là 
cảnh báo rằng đèn màu đỏ sẽ bắt đầu 
luân phiên nhấp nháy và xe buýt trường 
học sẽ dừng để cho học sinh lên hoặc 
xuống xe.

• Nếu bạn vượt qua một chiếc xe buýt 
trường học có đèn màu vàng cam luân 
phiên nhấp nháy, hãy thận trọng khi 
vượt qua.

• Khi xe buýt dừng để cho học sinh lên 
hoặc xuống, đèn màu đỏ sẽ bắt đầu 
luân phiên nhấp nháy. Bạn cũng sẽ 
thấy một biển báo dừng mở ra ở phía 
bên trái của xe buýt trường học. Bạn 
phải dừng hẳn cách xe buýt trường 
học khoảng 20 mét (khoảng bốn đến 
năm chiều dài chiếc xe hơi). Khoảng 
cách này cho phép người điều khiển 
các phương tiện khác phía sau bạn nhìn 
thấy đèn nhấp nháy và học sinh đang 
băng qua xa lộ.

• Bạn phải tiếp tục dừng lại cho đến khi 
đèn màu đỏ luân phiên nhấp nháy tắt 
và biển báo dừng ở phía người lái xe 
không còn đưa ra.

Trên xa lộ hai làn đường không được phân cách, cả hai làn đường đều phải dừng lại để 
nhường đường cho xe buýt trường học.

Trên xa lộ bốn làn đường không được phân cách, cả bốn làn đường đều phải dừng để 
nhường đường cho xe buýt trường học.

Trên xa lộ có dải phân cách, các xe chạy phía sau xe buýt trường học phải dừng lại.

DỪNG 
khoảng 20 mét

DỪNG 
khoảng 20 mét

CÓ THỂ ĐI ĐỀ PHÒNG 
NGƯỜI ĐI BỘ

khoảng 20 mét
DỪNG LẠI

khoảng 20 mét
DỪNG LẠI

khoảng 20 mét
DỪNG LẠI

Dải phân cách

XE BUÝT 
TRƯỜNG HỌC

XE BUÝT 
TRƯỜNG HỌC

XE BUÝT 
TRƯỜNG HỌC
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Trên xa lộ có dải phân cách,  
hãy làm như sau:

• Khi bạn đến gần một chiếc xe buýt 
trường học từ phía sau và đèn màu 
vàng cam của xe đang luân phiên nhấp 
nháy, hãy làm theo các quy trình tương 
tự như bạn làm đối với xa lộ không 
được phân chia bởi dải phân cách.

• Khi bạn đến gần xe buýt trường học từ 
phía trước và xe buýt có đèn màu vàng 
cam hoặc màu đỏ luân phiên nhấp nháy, 
bạn có thể di chuyển một cách thận 
trọng. Đề phòng người đi bộ. Hãy nhớ 
rằng, điều này chỉ áp dụng trên một xa 
lộ có dải phân cách.

• Những quy tắc này áp dụng bất cứ 
khi nào và bất cứ nơi nào đèn xe buýt 
trường học hoạt động. Một số thành phố 
có các quy định về hoạt động của xe 
buýt trường học dành riêng cho khu  
vực của họ.

Xe ủi tuyết
Khi dọn tuyết khỏi các con đường, những 
chiếc xe ủi tuyết có thể tạo ra một đám 
tuyết khiến người điều khiển các phương 
tiện khác khó nhìn thấy chúng. Cũng có 
thể khó quan sát xa quá các xe ủi tuyết 
để thấy các phương tiện đang đi ngược 
chiều.

Dưới đây là một số lời khuyên về an toàn 
khi lái xe gần một xe ủi tuyết:

• Xe ủi tuyết được trang bị đèn màu vàng 
cam và màu đỏ nhấp nháy để làm cho 
chúng dễ nhìn thấy hơn. Hãy nhớ “màu 
vàng cam và màu đỏ nhấp nháy có 
nghĩa là phía trước có xe ủi tuyết”.

• Duy trì khoảng cách an toàn phía sau xe 
ủi tuyết. Hầu hết các xe bảo dưỡng sẽ 
có biển báo ở phía sau để người lái xe 
mô tô biết khoảng cách an toàn tối thiểu 
phía sau. Việc giữ khoảng cách này sẽ 
giúp bạn có nhiều thời gian hơn để phản 

ứng với những điều bất ngờ và tránh 
bị văng đá làm hỏng xe của bạn từ bộ 
phận chà của xe ủi tuyết.

• Những người điều khiển xe ủi tuyết sẽ 
di chuyển vào một bên đường, nếu an 
toàn, cứ mỗi 8 đến 12 km một lần để 
cho các phương tiện đi qua. Ngay cả khi 
được phép vượt, vẫn an toàn hơn khi lùi 
lại thật xa cho đến khi người điều khiển 
xe ủi tuyết có thể di chuyển qua một bên 
một cách an toàn để các phương tiện 
vượt qua.

• Trước khi vượt xe ủi tuyết trên xa lộ hai 
làn đường (mỗi hướng một làn đường), 
hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhìn thấy 
phía trước đủ xa và có đánh dấu trên 
đường hoặc biển báo cho phép vượt.

Khi một xe ủi tuyết đang đến từ hướng 
ngược lại, hãy quan sát phía trước trên làn 
đường của bạn một cách cẩn thận. Có thể 
có một phương tiện đi ngược chiều đang 
vượt xe ủi tuyết bằng làn đường của bạn. 
Hãy sẵn sàng sử dụng một đường thoát.
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Điểm giao cắt với 
đường sắt:
Đừng bao giờ cố gắng vượt một đoàn tàu 
ở điểm giao cắt. Đoàn tàu cần một khoảng 
cách rất dài để dừng. Luôn nhường đường 
cho đoàn tàu. Các điểm giao cắt với 
đường sắt được đánh dấu bằng các biển 
báo. Chúng cũng có thể có các thiết bị 
cảnh báo cơ học hoặc bằng điện.

Các biển cảnh báo trước:

Những biển báo này 
cho bạn biết bạn cần 
nhìn, lắng nghe và giảm 
tốc độ vì bạn có thể 
phải dừng lại để tàu đi 
qua. Biển báo tốc độ 
bên dưới biển cảnh báo 
trước là tốc độ khuyến 
nghị cho điểm giao cắt 
đường sắt. Nó sẽ nhỏ 
hơn tốc độ quy định cho 
đường bộ

Ký hiệu trên lòng đường:

Các ký hiệu trên lòng 
đường, chẳng hạn như 
X và /hoặc vạch dừng, 
có thể được đánh dấu 
trên lòng đường ở lối đi 
đến một số điểm giao 
cắt với đường sắt. Nếu 
bạn phải dừng để đoàn 
tàu đi qua, hãy làm điều 
đó trước vạch dừng.

Biển báo giao cắt với đường sắt:

Những biển báo này được 
tìm thấy ở tất cả các điểm 
giao cắt với đường sắt 
công cộng. Biển báo giao 
cắt với đường sắt nghĩa là 
người điều khiển phương 
tiện phải nhường đường 
cho tất cả các đoàn tàu. 
Nếu có nhiều hơn một 
đường ray, biển báo giao 
cắt sẽ hiển thị số lượng 
đường ray. Bạn phải 
dừng lại khi nhìn thấy một 

đoàn tàu hoặc nghe thấy tín hiệu phát ra 
và đoàn tàu đang đến gần trong phạm vi 
500 mét (khoảng năm dãy phố) của điểm 
giao cắt.

Biển báo giao cắt với đường sắt có 
biển báo dừng:

Biển báo dừng tại nơi 
giao cắt với đường sắt 
yêu cầu người lái xe dừng 
hẳn cách đường ray gần 
nhất từ 5 mét (15 feet) 
đến 15 mét (50 feet). 
Đừng đi tiếp cho đến 
khi bạn chắc chắn rằng 
không có một đoàn tàu 
đang đến gần.
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Tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy và chuông:

Tín hiệu đèn đỏ được 
sử dụng cùng các biển 
báo đường sắt tại nhiều 
điểm giao cắt với đường 
sắt. Dừng lại khi đèn 
bắt đầu nhấp nháy và 
chuông reo vì có tàu 
đang đến gần. Người 
điều khiển phương tiện 
giao thông gần điểm giao 
cắt nhất phải dừng lại 
cách đường ray gần nhất 

ít nhất năm mét. Đừng đi tiếp cho đến khi 
đèn và chuông đã dừng, và đoàn tàu đã 
chạy qua hoặc dừng hẳn. Nếu có nhiều 
hơn một đường ray, hãy đảm bảo rằng tất 
cả các đường ray đều thông thoáng trước 
khi băng qua.

Cổng (thanh chắn), đèn và chuông:

Cổng được sử dụng cùng tín hiệu đèn 
đỏ và chuông ở một số điểm giao cắt với 
đường sắt. Tiếp tục dừng lại cho đến khi 
cổng được nâng lên, đèn ngừng nhấp 
nháy và chuông ngừng kêu.

Thực hiện theo các lời khuyên an toàn sau 
bất cứ khi nào bạn lái xe gần đường ray:

• Đừng để bị mắc kẹt trên đường ray tại 
điểm giao cắt với đường sắt. Chờ khi 
đến gần điểm giao cắt và chỉ băng qua 
khi bạn chắc chắn mình có thể băng qua 
hết điểm giao cắt.

• Khi toa cuối cùng của đoàn tàu đi qua 
khỏi điểm giao cắt, phải đảm bảo rằng 
một đoàn tàu khác không đi tới trước 
khi bạn tiến lên phía trước. Một đoàn 
tàu thứ hai có thể đến trên một đường 
ray khác từ một hướng khác. Bạn có 
thể không nghe thấy đoàn tàu thứ hai vì 
tiếng ồn của đoàn tàu đầu tiên.

• Đừng bao giờ lái xe vòng qua cổng. Nếu 
cổng hạ xuống, hoặc nâng lên hoặc hạ 
thấp xuống, đừng băng qua đường ray.

• Nếu xe của bạn có hộp số tiêu chuẩn 
(số tay), đừng chuyển số khi băng qua 
đường ray. Nếu bạn không thể hoàn 
thành việc chuyển số, xe của bạn có thể 
bị chết máy trên đường ray.

• Nếu xe của bạn bị chết máy trên điểm 
giao cắt với đường sắt, hãy đưa mọi 
người ra khỏi xe và rời khỏi đường ray 
ngay lập tức. Nếu một đoàn tàu đang 
đến, hãy di chuyển ra xa khỏi xe của 
bạn và tránh xa đường ray. Nếu có 
thể,hãy đi theo hướng mà đoàn tàu 
đang đến. Điều này sẽ giúp bạn không 
bị các mảnh vỡ văng ra va vào nếu tàu 
tông vào xe bị chết máy.

• Khi thời tiết xấu hoặc vào ban đêm, hãy 
chú ý đến các biển cảnh báo trước về 
đường sắt và các biển báo đường sắt. 
Lái xe ở tốc độ cho phép bạn có thể 
dừng lại trong khoảng cách được đèn 
pha chiếu sáng rõ ràng.

Hãy nhớ rằng, có thể mất một km hoặc 
hơn để tàu dừng lại, ngay cả khi được 
phanh/thắng khẩn cấp hoàn toàn. Sự an 
toàn của bạn và hành khách của bạn phụ 
thuộc hoàn toàn vào bạn, người lái xe.
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Xe chở khách hoặc 
hàng hóa nguy hiểm
Các xe thương mại vận chuyển hành 
khách hoặc hàng hóa nguy hiểm có thể 
được luật pháp hoặc chính sách của công 
ty yêu cầu phải dừng tại các điểm giao cắt 
với đường sắt. Hãy sẵn sàng dừng lại khi 
bạn đang theo sau một xe thương mại gần 
điểm giao cắt với đường sắt.

Giao thông đường sắt 
hạng nhẹ
Các điểm giao cắt với phương tiện giao 
thông đường sắt hạng nhẹ (light rail transit 
- LRT) ở Calgary và Edmonton tương tự 
như các điểm giao cắt với đường sắt khác 
và yêu cầu người đi bộ, người đi xe đạp và 
người đi xe mô tô phải thận trọng ở những 
vị trí này.

Hệ thống LRT chạy bằng điện nên rất yên 
tĩnh. Những điểm giao cắt này sử dụng 
nhiều thiết bị cảnh báo khác như đèn tín 
hiệu giao thông thông thường, biển báo, 
chuông và cổng. Tất cả các cảnh báo này 
đều có nghĩa là dừng lại và không được 
băng qua đường ray.

Đừng bao giờ lái xe vòng qua các cổng, 
ngay cả khi một đoàn tàu LRT vừa chạy 
qua. Một đoàn tàu khác có thể đến từ 
hướng khác. Do trọng lượng và tốc độ của 
nó, một đoàn tàu có thể mất tới 100 mét 
(330 feet) mới dừng lại được trong trường 
hợp khẩn cấp.

Xe địa hình
Khi lái xe, hãy lưu ý các xe địa hình và 
người điều khiển phương tiện đó đang 
chạy gần hoặc muốn băng qua xa lộ. Hãy 
thận trọng nếu bạn nhìn thấy xe dùng cho 
mọi địa hình, xe trượt tuyết hoặc các loại 
xe tương tự.

Đoàn rước đám tang
Nếu bạn đang điều khiển phương tiện của 
mình trong một đoàn rước đám tang, bạn 
có thể đi theo đoàn rước qua giao lộ được 
điều khiển bởi biển báo dừng hoặc đèn 
điều khiển giao thông màu đỏ mà không 
cần dừng lại. Bạn phải bật đèn pha và chỉ 
có thể tiếp tục đi nếu bạn đang theo ngay 
sau xe phía trước trong đoàn rước và bạn 
có thể an toàn khi làm như vậy.

Không vượt một đoàn rước đám tang. 
Nhường quyền ưu tiên cho đến khi đoàn 
rước đã đi qua trước khi tiếp tục.



1
Subtitle
goes here

107 Hướng dẫn cho Người lái xe về Điều khiển xe, An toàn và Cấp bằng

9
Lái xe  
Tuân thủ Luật
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Tình trạng sức khỏe 
của người lái xe
Bạn có đủ khỏe  
để lái xe không? 
Rượu bia và ma túy, một số loại thuốc, 
căng thẳng, mệt mỏi (tinh thần, cảm xúc và 
thể chất) và thiếu ngủ sẽ làm suy giảm khả 
năng phán đoán và khả năng điều khiển 
phương tiện một cách có trách nhiệm và 
an toàn của bạn.

Rượu bia, thuốc kê đơn và thuốc không kê 
đơn cũng có thể làm suy giảm khả năng 
phán đoán và khả năng điều khiển phương 
tiện một cách an toàn của bạn.

Mệt mỏi
Sự mệt mỏi có thể nguy hiểm chết người. 
Tình trạng mệt mỏi có thể do:

• thiếu ngủ hoặc thiếu nghỉ ngơi

• căng thẳng cảm xúc

• chán nản

• lái xe trong thời gian dài

• hoạt động thể chất

• bệnh

• mỏi mắt

Ăn quá nhiều, sử dụng rượu bia hoặc ma 
túy, hoặc trên xe nóng có thể làm tăng tác 
động của sự mệt mỏi.

Mệt mỏi có thể làm bạn mất nhiều thời 
gian hơn để phản ứng. Mệt mỏi cũng có 
thể làm suy giảm khả năng phán đoán và 
đưa ra quyết định của bạn. Điều này có 
thể dẫn đến các lỗi lái xe như lái xe chệch 
khỏi làn đường hoặc sang làn đường khác 
hoặc đâm vào xe đang chạy ngược chiều.

Bạn có thể không nhận ra rằng bạn đang 
ở trong một tình huống nguy hiểm hoặc 
không thể phản ứng nhanh chóng.

Để giảm rủi ro, hãy làm như sau:

• Đảm bảo rằng bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ 
trước khi bắt đầu chuyến đi của mình.

• Đặt xe của bạn ở nhiệt độ dễ chịu. Hãy 
chắc chắn rằng xe của bạn  
thông thoáng.

• Giữ mắt bạn di chuyển bằng cách lướt 
qua con đường ở phía trước và phía 
sau. Luôn cảnh giác với xung quanh và 
kiểm tra đồng hồ trên xe.

• Sử dụng kính râm vào những  
ngày nắng.

• Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng 
lại để nghỉ ngơi. Đi bộ xung quanh xe 
của bạn.

• Không lái xe sau khi uống rượu bia hoặc 
dùng ma túy.

Thuốc không kê đơn  
và thuốc kê đơn
Một số loại thuốc kê đơn và không kê đơn 
(mua ở quầy) có thể gây suy giảm khả 
năng xử lý phương tiện, khả năng phán 
đoán và đưa ra quyết định có trách nhiệm 
khi điều khiển phương tiện của bạn. Các 
tác dụng phụ có thể bao gồm buồn ngủ 
hoặc chóng mặt.

Thảo luận với bác sĩ và dược sĩ của bạn. 
Biết rõ tác dụng của tất cả các loại thuốc 
kê đơn và không kê đơn bạn đang dùng 
trước khi điều khiển bất kỳ phương tiện 
cơ giới nào. Biết ảnh hưởng của rượu bia 
hoặc ma túy khi kết hợp chúng với thuốc 
của bạn.

Rượu bia
Lựa chọn uống rượu bia khi đang điều 
khiển phương tiện cơ giới là một quyết 
định có tính rủi ro rất cao.

Việc uống rượu bia trước và trong khi lái 
xe tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến 
tử vong và thương tích do tai nạn giao 
thông ở Alberta.
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Trung bình, từ năm 2012 đến năm 2016, 
mỗi năm có khoảng 74 người chết và 
1,099 người khác bị thương trong các vụ 
va chạm liên quan đến rượu bia trên các 
xa lộ ở Alberta.

Rượu bia hoặc ma túy bất hợp pháp 
sẽ làm suy giảm khả năng lái xe của bạn. 
Việc điều khiển phương tiện một cách an 
toàn và có trách nhiệm đòi hỏi bạn phải 
tỉnh táo. Việc suy giảm bắt đầu bằng lần 
uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy  
đầu tiên.

Điều quan trọng là tất cả người lái xe phải 
hiểu những rủi ro của việc uống rượu bia 
hoặc sử dụng ma túy khi lái xe, đồng thời 
nhận ra rằng có những rủi ro, phát luật và 
hình phạt liên quan đến lựa chọn này. Bạn 
có thể phải đối mặt với:

• tiền phạt nặng

• hồ sơ tội phạm

• ở tù

• mất các đặc quyền của bằng lái xe

• phí bảo hiểm xe tăng

• thiệt hại về tài sản

• chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong

• mất việc làm, nếu công việc yêu cầu 
phải lái xe

Lái xe có trách nhiệm
Điểm phạt và hậu quả 
Điểm phạt được ghi vào hồ sơ lái xe của 
bạn khi bạn bị kết tội vi phạm luật.

Bạn bị kết tội vi phạm luật khi bạn:

• tự nguyện trả tiền phạt được ghi trên 
vé phạt

• ra tòa và bị kết tội

• không xuất hiện trước tòa và ‘bị kết án 
(có tội) vắng mặt’

Các tiền án và số lần mà các đặc quyền 
của bằng lái xe của bạn bị đình chỉ sẽ 
được lưu trữ trong hồ sơ lái xe của bạn 
trong 10 năm và được ghi trong bản tóm 
tắt lịch sử lái xe của bạn.

Người lái xe có bằng lái xe đầy đủ:

Nếu bạn đã tích lũy từ tám đến 14 điểm 
phạt trong khoảng thời gian hai năm, bạn 
sẽ nhận được thư thông báo về tình trạng 
điểm phạt của bạn.

Nếu bạn đã tích lũy từ 15 điểm phạt trở lên 
trong khoảng thời gian hai năm, các đặc 
quyền của bằng lái xe của bạn sẽ tự động 
bị đình chỉ trong một khoảng thời gian.

Khi thời gian đình chỉ của bạn kết thúc, 
các đặc quyền của bằng lái xe của bạn sẽ 
được khôi phục với bảy điểm phạt vẫn còn 
nằm trong hồ sơ lái xe của bạn. Điểm phạt 
này vẫn nằm trong hồ sơ lái xe của bạn 
trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày 
khôi phục đề trên thư.

Người lái xe có Bằng Lái xe theo Thang 
bậc (Graduated Driver Licence - GDL):

Nếu bạn đã tích lũy từ bốn đến bảy điểm 
phạt trong hai năm, bạn sẽ nhận được thư 
thông báo về tình trạng điểm phạt của bạn.

Nếu bạn đã tích lũy từ tám điểm phạt trong 
khoảng thời gian hai năm, các đặc quyền 
của bằng lái xe của bạn sẽ tự động bị đình 
chỉ trong một khoảng thời gian.

Khi thời gian đình chỉ của bạn kết thúc, 
các đặc quyền của bằng lái xe của bạn sẽ 
được khôi phục với ba điểm phạt vẫn còn 
nằm trong hồ sơ lái xe của bạn. Điểm phạt 
này vẫn nằm trong hồ sơ lái xe của bạn 
trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày 
khôi phục bằng.
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Điểm phạt do vi phạm đối với người lái xe có bằng lái xe đầy đủ và 
người lái xe có GDL:

Điểm Vi phạm

7 điểm Không ở lại hiện trường vụ va chạm

6 điểm Lái xe bất cẩn

Không dừng lại cho xe buýt trường học đi qua

Đua xe

Chạy quá tốc độ (vượt quá giới hạn ít nhất 51 km/h)

5 điểm Không dừng lại ở nơi giao nhau với đường sắt (Xe buýttrường học 
hoặc xe chở chất nổ, khí đốt hoặc chất lỏng dễ cháy)

Không dừng lại theo yêu cầu của nhân viên trật tự trị an

4 điểm Không nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ ở lối sang đường 
dành cho người đi bộ

Đi quá gần

Chạy quá tốc độ (vượt quá giới hạn từ 31 đến 50 km/h)

3 điểm Lái xe bên trái vạch kẻ màu vàng / Lái xe bên trái của phần giữa trên 
đường hai chiều không được đánh dấu

Lái xe ngược chiều trên xa lộ một chiều 

Không báo cáo va chạm

Không dừng lại ở giao lộ có biển báo dừng 

Không dừng đèn đỏ ở giao lộ

Cản trở xe đang vượt Vượt ẩu 

Cản trở giao thông

Chạy quá tốc độ (vượt quá giới hạn từ 16 đến 30 km/h)

2 điểm Không chấp hành chỉ dẫn của phương tiện điều khiển giao thông

Lùi không đúng cách - lùi vào giao lộ hoặc lối sang đường dành cho 
người đi bộ hoặc lùi không an toàn vào xa lộ

Rẽ/quẹo không đúng cách - Quay đầu xe không đúng cách Vi phạm 
làn đường giao thông

Chạy quá tốc độ (vượt quá giới hạn cho phép tối đa là 15 km/h)

Giờ giới nghiêm - lái xe từ nửa đêm đến 5 giờ sáng (Chỉ dành cho 
giai đoạn Học viên Hạng 7)

Chở nhiều hành khách hơn số dây an toàn 

Người giám sát (người lái xe đi cùng) không đủ tiêu chuẩn

Để xem danh sách đầy đủ của Chương trình Điểm Phạt, hãy truy cập:  
www.alberta.ca/demerit-points.aspx

http://www.alberta.ca/demerit-points.aspx
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Người lái xe có bằng đầy đủ và có GDL:

Đình chỉ các đặc quyền của bằng lái xe:

• Lần 1 - tự động đình chỉ một tháng.

• Lần hai (trong vòng một năm) - tự động 
đình chỉ ba tháng.

• Lần ba (trong vòng hai năm) - tự động 
đình chỉ sáu tháng. Bạn có thể được 
yêu cầu tham dự một buổi đánh giá với 
Cơ quan Đăng ký Phương tiện Cơ giới 
(Bộ Giao thông Vận tải Alberta).

Theo quy định của pháp luật, bạn phải nộp 
bằng lái xe của mình vào hoặc trước ngày 
bắt đầu bị đình chỉ. Có thể nộp tại bất kỳ 
văn phòng Đại lý Đăng ký của Alberta nào.

Bạn có thể đủ điều kiện để được cấp 
Bằng Lái xe Hạn chế (Restricted Driver’s 
Licence). Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập www.alberta.ca/restricted-drivers- 
licence-program.aspx.

Bạn không được khiếu nại việc bị đình 
chỉ do điểm phạt. Tuy nhiên, bạn có thể 
yêu cầu xem xét lại các điểm phạt để đảm 
bảo không có nhầm lẫn. Nếu bạn tin rằng 
điểm phạt được tính cho bằng lái xe của 
mình do nhầm lẫn, bạn có thể gửi yêu 
cầu bằng văn bản tới bộ phận Thể lực và 
Giám sát Người lái xe (Driver Fitness and 
Monitoring) để hồ sơ của bạn được xem 
xét theo mục 99 của Đạo luật An toàn Giao 
thông. Chỉ có thể xóa án tích khỏi hồ sơ 
lái xe của bạn bằng cách kháng cáo thông 
qua tòa án. Liên hệ với bất kỳ Tòa án cấp 
Tỉnh của Alberta (Alberta Provincial Court) 
nào để biết thêm thông tin.

 Khi hai năm trôi qua kể từ ngày bị kết 
án, điểm phạt được ghi cho án tích đó sẽ 
được xóa khỏi hồ sơ lái xe của bạn.

Nếu bạn đã hoàn thành thành công khóa 
học lái xe an toàn do Chính phủ phê duyệt 
trước khi tích lũy từ 15 điểm trở lên, thì 
tích lũy ba điểm sẽ được áp dụng cho hồ 
sơ lái xe của bạn trong thời gian hai năm.

Liên hệ với trường dạy lái xe để biết thêm 
thông tin về các khóa học lái xe an toàn do 
chính phủ phê duyệt.

Luật lái xe
Liên bang:  
Bộ luật Hình sự của Canada
Các hành vi vi phạm liên quan đến việc lái 
xe khi sử dụng chất kích thích là:

• lái xe khi sử dụng chất kích thích bất kể 
nồng độ cồn hoặc ma túy trong máu là 
bao nhiêu

• nồng độ cồn trong máu vượt quá giới 
hạn cho phép

• ma túy hoặc hỗn hợp ma túy-rượu bia 
hoặc một mẫu (máu hoặc nước tiểu) 
nhiễm độc

• từ chối cung cấp mẫu hơi thở hoặc  
mẫu máu

• lái xe khi sử dụng chất kích thích gây 
thương tật

• lái xe khi sử dụng chất kích thích gây 
chết người

• lái xe trong khi bằng lái xe bị đình chỉ 
hoặc tước bỏ

Nếu bạn bị kết tội theo Bộ luật Hình sự của 
Canada về hành vi lái xe khi sử dụng chất 
kích thích và bạn đã:

• bị kết tội theo các tiểu mục khác nhau 
của Mục 320 Bộ luật Hình sự của 
Canada, bạn sẽ không đủ điều kiện để 
lái xe và bằng lái của bạn sẽ bị đình chỉ 
trong một năm kể từ ngày bị kết tội

• vi phạm trước đó trong vòng 10 năm, 
bạn sẽ bị tước bằng lái xe trong ba năm 
kể từ ngày bị kết án

• vi phạm từ hai lần trở lên trong vòng 10 
năm, bạn sẽ bị tước bằng lái xe trong 
năm năm kể từ ngày bị kết án. 

http://www.alberta.ca/restricted-drivers- licence-program.aspx
http://www.alberta.ca/restricted-drivers- licence-program.aspx
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• nếu tử vong hoặc thương tật xảy ra do 
một hành vi phạm tội vì sử dụng chất 
kích thích, thì thời hạn đình chỉ bằng 
lái tối thiểu là năm năm ngay cả đối với 
người vi phạm lần đầu.

Cấp tỉnh: Đạo luật An toàn Giao 
thông, Chương trình Phạt Ngay 
Tại chỗ (IRS)
Alberta có một chương trình xử phạt lỗi 
lái xe khi sử dụng chất kích thích được 
gọi là Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ 
(Immediate Roadside Sanctions - IRS). 
Chương trình xử phạt lỗi lái xe khi sử dụng 
chất kích thích này bao gồm một cách tiếp 
cận tăng dần nhiều tầng để ngăn chặn tình 
trạng lái xe khi sử dụng chất kích thích.

Những người lái xe khi sử dụng chất kích 
thích sẽ bị phạt ngay lập tức với mức 
phạt lớn ngay tại chỗ, bao gồm: tăng 
thời gian đình chỉ bằng lái xe, tăng mức 
phạt tiền, tăng thời gian tạm giữ phương 
tiện, chương trình giáo dục bắt buộc và 
Chương trình Khóa Khởi động (Ignition 
Interlock Program - IIP).

Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): 24 giờ

Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): 24 
giờ áp dụng cho những người lái xe mà 
khả năng điều khiển phương tiện cơ giới bị 
suy giảm do tình trạng sức khỏe hoặc thể 
chất, hoặc do ma túy hoặc rượu bia. Giấy 
phép sẽ bị tước trong 24 giờ.

Phạt Ngay Tại chỗ (IRS) NỒNG ĐỘ 
BẰNG KHÔNG (ZERO):  
Người mới lái xe

Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS) 
NỒNG ĐỘ BẰNG KHÔNG: Người mới lái 
xe này áp dụng đối với tất cả các loại rượu 
bia và/hoặc ma túy và có cách tiếp cận 
không khoan nhượng đối với bất kỳ trường 
hợp sử dụng rượu bia và/hoặc ma túy nào 
dành cho người mới lái xe giữ loại bằng lái 

xe học viên hạng 7 hoặc bằng lái xe hạng 
5 GDL.

Các hình thức xử phạt đối với loại đình chỉ/
tước bằng này bao gồm:

• bằng lái xe bị đình chỉ ngay lập tức trong 
30 ngày

• phương tiện bị giữ trong bảy ngày

• khoản tiền phạt $200 cộng với khoản 
phụ phí phạt nạn nhân là 20 phần trăm

Phạt Ngay Tại chỗ (IRS) NỒNG ĐỘ 
BẰNG KHÔNG (ZERO): Xe thương mại

Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS) 
NỒNG ĐỘ BẰNG KHÔNG: Xe thương mại 
này áp dụng cho tất cả các loại rượu bia 
và/hoặc ma túy và có cách tiếp cận không 
khoan nhượng đối với bất kỳ trường hợp 
sử dụng rượu bia và/hoặc ma túy nào 
dành cho người lái xe thương mại điều 
khiển phương tiện thương mại trong hoạt 
động thương mại.

Các hình thức xử phạt đối với loại đình chỉ/
tước bằng này bao gồm:

Lần vi phạm đầu tiên: Bằng lái xe bị đình 
chỉ ngay lập tức trong 3 ngày và khoản tiền 
phạt $300 cộng với khoản phụ phí phạt 
nạn nhân là 20 phần trăm.

Lần vi phạm thứ 2: Bằng lái xe bị đình chỉ 
ngay lập tức trong 15 ngày và khoản tiền 
phạt $600 cộng với khoản phụ phí phạt 
nạn nhân là 20 phần trăm.

Lần vi phạm thứ 3: Bằng lái xe bị đình chỉ 
ngay lập tức trong 30 ngày và khoản tiền 
phạt $1,200 cộng với khoản phụ phí phạt 
nạn nhân là 20 phần trăm.

Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): CẢNH BÁO 
(WARN)

Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): 
CẢNH BÁO này áp dụng khi nhân viên 
thực thi pháp luật có cơ sở hợp lý để tin 
rằng người lái xe đã điều khiển phương 
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tiện cơ giới khi có nồng độ cồn trong máu 
bằng hoặc vượt quá 50 miligam cồn trong 
100 mililít máu.

Các hình thức xử phạt đối với loại đình chỉ/
tước bằng này bao gồm:

Lần vi phạm đầu tiên: Bằng lái xe bị đình 
chỉ ngay lập tức trong 3 ngày, phương 
tiện bị giữ trong 3 ngày và khoản tiền phạt 
$300 cộng với khoản phụ phí phạt nạn 
nhân là 20 phần trăm.

Lần vi phạm thứ 2: Bằng lái xe bị đình chỉ 
ngay lập tức trong 15 ngày, phương tiện bị 
giữ trong 7 ngày, yêu cầu hoàn thành khóa 
học Giao lộ (hoặc khóa học Lập Kế hoạch 
Trước có thể được coi là tương đương) và 
khoản tiền phạt $600 cộng với khoản phụ 
phí phạt nạn nhân là 20 phần trăm.

Lần vi phạm thứ 3: Bằng lái xe bị đình chỉ 
ngay lập tức trong 30 ngày, phương tiện 
bị giữ trong 7 ngày, yêu cầu hoàn thành 
Chương trình IMPACT và khoản tiền phạt 
$1,200 cộng với khoản phụ phí phạt nạn 
nhân là 20 phần trăm.

Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): KHÔNG ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN ( FAIL)

Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS): 
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN này áp dụng khi 
nhân viên thực thi pháp luật có cơ sở hợp 
lý để tin rằng:

• người lái xe đã điều khiển phương tiện 
cơ giới trong khi khả năng điều khiển bị 
suy giảm ở bất kỳ mức độ nào do ảnh 
hưởng của rượu bia hoặc ma túy hoặc 
do sự kết hợp giữa rượu bia và ma túy

• trong vòng 02 giờ, kể từ khi ngừng  
điều khiển phương tiệncơ giới,người lái 
xe có nồng độ cồn trong máu bằng  
hoặc vượt quá 80 miligam trong 100 
mililít máu.

• trong vòng 2 giờ, kể từ khi ngừng điều 
khiển phương tiện cơ giới, người lái xe 
có nồng độ ma túy trong máu bằng hoặc 

vượt quá bất kỳ nồng độ ma túy trong 
máu nào đối với loại ma túy được mô 
tả theo quy định của Bộ luật Hình sự 
(Canada)

• trong vòng 2 giờ, kể từ khi ngừng điều 
khiển phương tiện cơ giới, người lái xe 
có nồng độ cồn trong máu và nồng độ 
ma túy trong máu bằng hoặc vượt quá 
nồng độ cồn trong máu và nồng độ ma 
túy trong máu đối với chất ma túy được 
quy định trong Bộ luật Hình sự (Canada) 
cho các trường hợp mà dùng kết hợp cả 
rượu bia và ma túy

• khi biết một yêu cầu đã được đưa ra, 
người lái xe đã không thực hiện hoặc từ 
chối tuân thủ yêu cầu được đưa ra theo 
Bộ luật Hình sự (Canada) mà không có 
lý do hợp lý

Các hình thức xử phạt đối với loại đình chỉ/
tước bằng này bao gồm:

Lần vi phạm đầu tiên

Các hình phạt hành chính được áp dụng 
có hoặc không kèm theo tội danh hình sự. 
Tuyên án hình sự sẽ dẫn tới các hình phạt 
bổ sung.

• Đình chỉ hai giai đoạn, có thời hạn bao 
gồm hai phần riêng biệt:

• 90 ngày trong đó người lái xe bị đình 
chỉ không được phép lái xe trong bất kỳ 
trường hợp nào; và

• thêm 12 tháng đình chỉ bằng lái xe

• Trong thời gian đình chỉ thêm 12 tháng 
này, người lái xe có thể tham gia 
Chương trình IRS của Alberta: Chương 
trình Khóa Khởi động theo chương trình 
IRS: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN (FAIL) của 
Alberta và trong thời gian đó, điều khiển 
một phương tiện được trang bị thiết bị 
khóa khởi động. Nếu họ chọn không 
tham gia vào Chương trình Khóa Khởi 
động, người lái xe sẽ vẫn bị đình chỉ và 
không thể lái xe hợp pháp.
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• Hoàn thành khóa học Lập Kế hoạch 
Trước.

• Nếu người lái xe không hoàn thành yêu 
cầu này trong thời gian đình chỉ trên, họ 
sẽ bị đình chỉ hành chính mới vì không 
tuân thủ và tiếp tục bị đình chỉ cho đến 
khi hoàn thành khóa học cải thiện kỹ 
năng.

• phương tiện bị giữ trong 30 ngày

• khoản tiền phạt $1,000 cộng với phụ 
phí phạt nạn nhân là 20 phần trăm

Lần vi phạm thứ 2

Các hình phạt hành chính được áp dụng 
có hoặc không kèm theo tội danh hình sự. 
Tuyên án hình sự sẽ dẫn tới các hình phạt 
bổ sung.

• Đình chỉ hai giai đoạn, có thời hạn bao 
gồm hai phần riêng biệt:

• 90 ngày trong đó người lái xe bị đình 
chỉ không được phép lái xe trong bất 
kỳ trường hợp nào; và

• thêm 36 tháng đình chỉ bằng lái xe

• Trong thời gian đình chỉ thêm 36 tháng 
này, người lái xe có thể tham gia : 
Chương trình Khóa Khởi Động theo 
chương trình IRS: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN (FAIL) của Alberta và trong thời 
gian đó, điều khiển một phương tiện 
được trang bị thiết bị khóa khởi động. 
Nếu họ chọn không tham gia Chương 
trình Khóa Khởi động, người lái xe sẽ 
vẫn bị đình chỉ và không thể lái xe hợp 
pháp.

• Hoàn thành Chương trình IMPACT.

• Nếu người lái xe không hoàn thành yêu 
cầu này trong thời gian đình chỉ trên,  
họ sẽ bị đình chỉ hành chính mới vì 
không tuân thủ và tiếp tục bị đình chỉ 
cho đến khi hoàn thành khóa học cải 
thiện kỹ năng .

• phương tiện bị giữ trong 30 ngày

• khoản tiền phạt $2,000 cộng với phụ phí 
phạt nạn nhân là 20 phần trăm

Lần vi phạm thứ 3 (và các lần tiếp theo)

Các hình phạt hành chính được áp dụng 
có hoặc không kèm theo tội danh hình sự. 
Tuyên án hình sự sẽ dẫn tới các hình phạt 
bổ sung.

Đình chỉ hai giai đoạn, có thời hạn bao 
gồm hai phần riêng biệt:

• 90 ngày trong đó người lái xe bị đình 
chỉ không được phép lái xe trong bất kỳ 
trường hợp nào; và

• đình chỉ bằng lái xe dài hạn hơn

• Trong thời gian đình chỉ dài hạn hơn 
này, người lái xe có thể tham gia : 
Chương trình Khóa Khởi động theo 
chương trình IRS: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN (FAIL) của Alberta và trong thời 
gian đó, điều khiển một phương tiện 
được trang bị thiết bị khóa khởi động. 
Nếu họ chọn không tham gia vào 
Chương trình Khóa Khởi động, người 
lái xe sẽ tiếp tục bị đình chỉ và không 
thể lái xe hợp pháp.

• Miễn là người lái xe đáp ứng các 
điều kiện, người lái xe có thể đăng ký 
phục hồi bằng lái xe và loại bỏ yêu 
cầu khóa khởi động sau 10 năm. Việc 
đăng ký này không đảm bảo loại bỏ 
sự đình chỉ dài hạn.

• phương tiện bị giữ trong 30 ngày

• khoản tiền phạt $2,000 cộng với phụ 
phí phạt nạn nhân là 20 phần trăm
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Những trường hợp bị 
đình chỉ và tước bằng 
lái xe
Ngoài bất kỳ hình phạt nào theo Bộ luật 
Hình sự của Canada, Tỉnh Alberta sẽ đình 
chỉ bằng lái xe của bạn và áp đặt các điều 
kiện bạn phải đáp ứng để được phục hồi 
các đặc quyền của bằng lái xe của mình. 
Việc đình chỉ của Tỉnh Alberta được áp 
dụng cùng lúc với lệnh cấm lái xe theo 
lệnh của tòa án.

Lái xe trong khi bằng lái xe của 
bạn bị đình chỉ hoặc bị tước
Nếu bạn điều khiển phương tiện cơ giới 
trong khi bằng lái xe của bạn bị đình chỉ 
hoặc bị tước, bạn có thể phải đối mặt với 
án tù, phạt tiền hoặc cả hai. Ngoài ra, nếu 
bạn hiện đang chấp hành một lệnh đình 
chỉ, bạn sẽ phải đối mặt với một lệnh đình 
chỉ khác. Chiếc xe bạn đang lái sẽ bị tịch 
thu và tạm giữ trong 30 ngày bất kể ai là 
chủ sở hữu đăng ký. Tất cả phí kéo và phí 
tạm giữ sẽ được tính cho chủ sở hữu đăng 
ký của phương tiện.

Các đặc quyền của bằng lái xe của bạn có 
thể bị đình chỉ hoặc bị tước. Nếu bằng lái 
xe của bạn bị đình chỉ hoặc bị tước, bạn 
sẽ nhận được thông báo qua thư bảo đảm 
đến địa chỉ được ghi cuối cùng trong hồ sơ 
bằng lái xe của bạn từ bộ phận Thể lực và 
Giám sát Người lái xe, cho biết lý do bằng 
lái xe của bạn bị đình chỉ hoặc bị tước.

Nếu các đặc quyền của bằng lái xe của 
bạn bị đình chỉ hoặc tước, thư Thông 
báo Đình chỉ của bạn sẽ xác định thời gian 
bị đình chỉ hoặc bị tước và các điều kiện 
mà bạn phải đáp ứng để được phục hồi 
các đặc quyền lái xe của mình.

Khi bạn đã đáp ứng các điều kiện sau khi 
bằng lái xe của bạn bị đình chỉ hoặc bị 
tước, bạn sẽ nhận được một lá thư khác 
từ bộ phận Thể lực và Giám sát Người lái 

xe cho biết rằng việc đình chỉ hoặc tước 
bằng lái xe của bạn đã được xóa bỏ và 
ngày bạn đủ điều kiện để điều khiển xe 
cơ giới.

Khôi phục bằng lái xe của bạn 
sau các vi phạm liên quan đến 
rượu bia, ma túy hoặc kết hợp 
rượu bia-ma túy
Khi bạn bị kết án về tội liên quan đến rượu 
bia, ma túy hoặc liên quan đến cả rượu 
bia-ma túy, việc đình chỉ các đặc quyền 
của bằng lái xe của bạn sẽ có hiệu lực vào 
thời điểm đó.

Thông báo Đình chỉ sẽ được gửi cho bạn 
qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi 
cuối cùng trên hồ sơ bằng lái xe của bạn. 
Đảm bảo rằng hồ sơ bằng lái xe của bạn 
có địa chỉ hiện tại của bạn.

Việc đình chỉ tiếp tục có hiệu lực cho đến 
khi đáp ứng tất cả các điều kiện trong 
Thông báo Đình chỉ. Quy định này có tính 
đến cả những người lái xe đã ra khỏi tỉnh. 
Đọc kỹ thông báo của bạn để đảm bảo 
bạn đã đáp ứng các điều kiện sau khi bị 
đình chỉ. Nếu bạn không đáp ứng các điều 
kiện sau khi bị đình chỉ, các đặc quyền của 
bằng lái xe của bạn có thể không được 
phục hồi.

Thông báo Đình chỉ sẽ bao gồm tất cả các 
điều kiện phải được đáp ứng trước khi các 
đặc quyền của bằng lái xe của bạn được 
phục hồi.

Đối với việc phạt vi phạm lái xe liên quan 
đến rượu bia, ma túy hoặc kết hợp rượu 
bia-ma túy, một số điều kiện mà bạn có thể 
phải đáp ứng là:

1. Tham dự chương trình lái xe một ngày.

2. Tham dự chương trình lái xe vào  
cuối tuần.

3. Tham gia vào Chương trình Khóa Khởi 
động (Ignition Interlock Program - IIP)  
của Alberta
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Bạn cũng sẽ phải trả phí phục hồi và làm 
bài thi sát hạch đường bộ.

Sau khi hết thời gian đình chỉ, bạn phải 
đến một văn phòng Đại lý Đăng ký của 
Alberta và cung cấp bằng chứng rằng 
bạn đã đáp ứng các yêu cầu phục hồi của 
mình. Sau đó, đại lý đăng ký sẽ có thể cấp 
bằng lái xe cho bạn. Một thông báo bằng 
văn bản cho biết các đặc quyền của bằng 
lái xe của bạn đã được khôi phục và sẽ 
được gửi đến bạn qua đường bưu điện.

Nếu bằng lái xe của bạn hết hạn trong thời 
gian bị đình chỉ, bạn không thể gia hạn 
bằng lái xe cho đến khi đáp ứng đủ tất cả 
các điều kiện phục hồi.

Chương trình khóa khởi động
Chương trình khóa khởi động là gì?

Chương trình Khóa Khởi động của Alberta 
(Ignition Interlock Program - IIP) được thiết 
kế để giúp các cá nhân tránh các hành vi 
lái xe mang lại rủi ro cao khi sử dụng chất 
kích thích, được sử dụng như một công cụ 
giáo dục để ngăn ngừa tái phạm và ngăn 
chặn không cho những người lái xe nguy 
cơ cao điều khiển phương tiện cơ giới khi 
sử dụng chất kích thích.

IIP của Alberta cho phép người lái xe tiếp 
tục được đi lại để họ có thể tiếp cận các 
dịch vụ hỗ trợ và điều trị, duy trì việc làm 
và chăm sóc các thành viên trong gia đình 
đồng thời vẫn đảm bảo an toàn công cộng 
thông qua việc giám sát hiệu quả và các 
đặc quyền lái xe hạn chế. IIP bao gồm việc 
lắp đặt một thiết bị khóa khởi động trong 
xe để đo nồng độ cồn trong hơi thở của 
người lái xe và sẽ “khóa” việc khởi động 
xe (xe sẽ không thể khởi động hoặc lái 
được) nếu kết quả đo nồng độ cồn trong 
hơi thở trên mức ngưỡng được xác định.

IIP của Alberta bao gồm ba chương trình 
khác nhau:

IIP theo Chương trình Phạt Ngay Tại 
chỗ (IRS) của IRS: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN (FAIL): Chương trình này dành cho 
những lái xe bị đình chỉ bằng lái xe theo 
Chương trình IRS: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN (FAIL) dành cho hành vi lái xe khi 
sử dụng chất kích thích ở mức độ hình sự 
và ngày xảy ra là vào hoặc sau ngày 1 
tháng 12 năm 2020.

IIP theo Chương trình Đình chỉ Bằng 
Hành chính (AALS) của Alberta: Chương 
trình này dành cho những lái xe bị đình 
chỉ bằng lái xe theo Chương trình AALS 
đối với hành vi lái xe khi sử dụng chất kích 
ở mức độ hình sự và ngày xảy ra là vào 
hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.

IIP Bắt buộc: Chương trình tham gia này 
là bắt buộc đối với tất cả người lái xe đã 
bị kết án lái xe khi sử dụng chất kích thích 
theo Bộ luật Hình sự (Canada), như một 
phần của các yêu cầu để được phục hồi 
bằng lái xe của họ. Người lái xe phải thực 
hiện đầy đủ thời hạn được yêu cầu trong 
IIP Bắt buộc để mã điều kiện để được 
phục hồi phù hợp được hoàn thành/xóa 
khỏi hồ sơ xe cơ giới của họ và để phục 
hồi hoàn toàn bằng lái xe của họ. Những 
người lái xe trong chương trình tham gia 
này phải thể hiện khả năng lâu dài trong 
việc tránh xa các hành vi có nguy cơ cao.

Thông tin thêm về chương trình này có 
thể được tìm thấy tại: www.alberta.ca/
ignition- interlock-programs.aspx

http://www.alberta.ca/ignition- interlock-programs.aspx
http://www.alberta.ca/ignition- interlock-programs.aspx
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Khôi phục các đặc quyền của 
bằng lái xe của bạn do bị đình 
chỉ vì điểm phạt
Đình chỉ Bằng Lái xe

Thư Thông báo Đình chỉ sẽ được gửi đến 
địa chỉ cuối cùng được ghi trong hồ sơ xe 
cơ giới của bạn. Trách nhiệm của bạn là 
thông báo cho văn phòng Đại lý Đăng ký 
của Alberta bất kỳ lúc nào bạn thay đổi địa 
chỉ gửi thư.

• Thư Thông báo Đình chỉ sẽ cho biết 
các điều kiện phải được hoàn thành 
trước khi các đặc quyền của bằng lái xe 
của bạn được phục hồi.

• Thư Thông báo Đình chỉ sẽ cho biết 
ngày có hiệu lực của việc đình chỉ.

• Bạn phải nộp bằng lái xe của mình 
cho bất kỳ văn phòng Đại lý Đăng ký 
của Alberta nào vào hoặc trước ngày 
có hiệu lực. Việc giữ bằng lái xe của 
bạn trong khi đang bị đình chỉ là bất 
hợp pháp. Điều khiển xe khi đang thi 
hành hình phạt đình chỉ là một vi phạm 
nghiêm trọng.

• Bạn phải chấp hành thời hạn đình chỉ.

Đình chỉ cấp tỉnh

Đình chỉ cấp tỉnh có thể được áp dụng vì 
những lý do như lịch sử lái xe không tốt, 
không trả tiền cho một bản án pháp lý, lý 
do y tế, hoặc không tuân thủ Thông báo để 
Báo cáo.

SafeRoads Alberta
SafeRoads Alberta là bộ phận xét xử hành 
chính của Bộ Giao thông Vận tải Alberta, 
chịu trách nhiệm tiến hành xem xét các 
hình phạt hành chính cấp tỉnh mà những 
người lái xe phạm lỗi lái xe khi sử dụng 
chất kích thích có thể nhận được và xem 
xét việc thu giữ phương tiện. SafeRoads 
Alberta tiến hành xem xét các khiếu nại đối 

với các hình phạt hành chính cấp tỉnh theo 
Chương trình Phạt Ngay Tại chỗ (IRS). 
Tất cả các vấn đề đều được giải quyết 
trong 30 ngày để đảm bảo những lái xe 
phạm lỗi lái xe khi sử dụng chất kích thích 
không được tham gia giao thông. Các 
trường hợp nghiêm trọng nhất, bao gồm 
cả những người tái phạm và lái xe khi sử 
dụng chất kích thích dẫn đến tử vong hoặc 
thương tích, sẽ bị cả hình phạt hành chính 
cấp tỉnh và hình phạt theo Bộ luật Hình sự 
(Canada).

Xem xét lỗi lái xe khi sử dụng 
chất kích thích
SafeRoads Alberta tiến hành xem xét các 
khiếu nại đối với các hình phạt hành chính 
cấp tỉnh theo Chương trình IRS mới.

Những lái xe muốn khiếu nại hình phạt lái 
xe khi sử dụng chất kích thích có thể nộp 
xin yêu cầu tái xét cho SafeRoads Alberta 
tại www.saferoads.com.

Xem xét việc thu giữ  
phương tiện
Việc thu giữ phương tiện do SafeRoads 
Alberta xem xét. Nếu một chiếc xe bị tạm 
giữ theo mục 94 của Đạo luật An toàn 
Giao thông, sau khi bị đánh cắp hoặc lấy đi 
mà không được sự đồng ý, hoặc nếu chiếc 
xe đó thuộc sở hữu của một hãng cho thuê 
xe, bạn có thể yêu cầu trả lại chiếc xe đó 
thông qua SafeRoads Alberta. Chủ sở hữu 
đăng ký chịu trách nhiệm về mọi chi phí 
liên quan đến việc thu giữ phương tiện. 
Việc nộp yêu cầu xem xét không đảm bảo 
việc trả lại xe và phí xem xét không được 
hoàn lại. 

http://www.saferoads.com
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Quy trình Xem xét lại 
bởi Cơ quan Đăng ký
Quy trình Xem xét lại bởi Cơ quan Đăng 
ký (Registrar Reconsideration Process) 
cho phép người dân Alberta kháng cáo 
các quyết định về lỗi không phải là lái xe 
khi sử dụng chất kích thích. Quy trình Xem 
xét lại bởi Cơ quan Đăng ký bao gồm các 
xem xét đối với Miễn trừ Chương trình 
Khóa Khởi động (IIP), ứng xử của người 
lái xe và các xem xét hành chính khác như 
chứng chỉ thể lực an toàn, trường đào tạo 
lái xe và giáo viên hướng dẫn lái xe, giám 
khảo lái xe, cơ sở và kỹ thuật viên kiểm 
tra xe.

Những lái xe muốn khiếu nại quyết định 
của họ do cơ quan Đăng ký đưa ra có 
thể nộp yêu cầu xem xét lại cho Quy trình 
Xem xét lại của Cơ quan Đăng ký tại www.
alberta.ca/motor-vehicle- Registrar-
Reideration.aspx.

http://www.alberta.ca/motor-vehicle- Registrar-Reideration.aspx
http://www.alberta.ca/motor-vehicle- Registrar-Reideration.aspx
http://www.alberta.ca/motor-vehicle- Registrar-Reideration.aspx
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10
Kéo Toa moóc
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Đăng ký và biển số
Bạn phải có đăng ký hợp lệ từ cơ quan 
đăng ký ở Alberta cho toa moóc của mình 
và phải mang theo giấy tờ đăng ký ở đó 
khi bạn kéo toa moóc. Ngoài ra còn phải 
có một biển số hợp lệ gắn ở phía sau của 
toa moóc và có thể nhìn thấy rõ ràng. Cần 
phải có đăng ký và biển số trước khi toa 
moóc có thể được lưu thông trên đường.

Thiết bị
• Toa moóc của bạn phải có đèn hậu, đèn 

phanh/thắng và đèn xi nhan đang hoạt 
động được kích hoạt từ đầu kéo.

• Nếu bạn dùng móc kéo dạng bi ổ, bạn 
cũng sẽ cần phải gắn dây xích an toàn 
giữa toa moóc và đầu kéo. Các dây xích 
phải được bắt chéo dưới lưỡi của toa 
moóc và được buộc chặt một cách an 
toàn. Điều này áp dụng cho tất cả các 
toa moóc ngoại trừ toa moóc năm bánh.

• Nếu toa moóc của bạn được trang bị hệ 
thống buông khẩn cấp thứ hai, hãy đảm 
bảo rằng hệ thống này được kết nối 
đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

• Điều chỉnh gương của xe để bạn có thể 
quan sát rõ ràng phương tiện giao thông 
đang tiến tới từ phía sau. Bạn phải sử 
dụng gương mở rộng nếu toa moóc 
rộng hơn đầu kéo.

Cần có phanh/thắng trên toa moóc nếu 
chúng cần thiết để điều khiển chuyển động 
an toàn của toa moóc. Tuy nhiên, các loại 
toa moóc sau không cần phanh/thắng:

• toa moóc có tổng trọng lượng từ 910 
kilôgam (2.000 pound) trở xuống, hoặc

• toa moóc có tổng trọng lượng nhỏ  
hơn nửa trọng lượng không tải của xe 
đang kéo.

Kéo một toa moóc
• Trước khi bạn tham gia giao thông, hãy 

dành nhiều thời gian và không gian hơn 
giữa bạn và các phương tiện đang đi 
ngược chiều so với khi bạn không có 
toa moóc. Bạn sẽ mất nhiều thời gian 
hơn để đạt được tốc độ của luồng giao 
thông do trọng lượng thêm của toa 
moóc. Ngoài ra, bạn cần thêm không 
gian để đủ chỗ cho chiều dài bổ sung 
của toa moóc.

• Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để dừng 
lại. Hãy tăng khoảng cách sau giữa bạn 
và xe phía trước.

• Nếu bạn đang lái xe trên xa lộ có nhiều 
làn đường, hãy nhớ rằng các phương 
tiện di chuyển chậm hơn nên đi trên làn 
đường bên phải.

• Lập kế hoạch lái xe của bạn. Nhìn ra xa 
phía trước để lường trước và kiểm soát 
các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tránh các 
tình huống có thể phải chuyển làn quá 
nhanh hoặc dừng lại bất ngờ.

• Nếu có nhiều xe phía sau bạn, hãy tìm 
một nơi an toàn để dừng bên đường 
chờ các xe khác vượt.
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Rẽ/quẹo ở giao lộ
Rẽ/quẹo trái:

• Tiến vào lối rẽ/quẹo một cách chậm 
rãi. Khi bạn đến gần giao lộ, hãy đi gần 
mép bên phải của làn đường mà không 
băng qua hoặc để bất kỳ phần nào của 
xe hoặc toa moóc lấn sang làn đường 
tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều 
khoảng trống hơn để rẽ/quẹo một cách 
an toàn.

• Bắt đầu rẽ/quẹo khi phần trước xe của 
bạn nằm ngay bên trái làn đường dự 
định của bạn.

• Thỉnh thoảng liếc nhìn bánh xe của toa 
moóc qua gương ngoài bên trái của bạn 
trong khi rẽ/quẹo. Các bánh của toa 
moóc sẽ di chuyển theo một đường nằm 
bên trong đường đi của các bánh xe của 
đầu xe. Điều này được gọi là chệch làn.

• Để tránh bị chệch làn, hãy lái về phía 
bên phải của làn đường mà bạn đang 
đi vào.

• Ngay khi toa moóc của bạn đã đi qua 
chỗ rẽ/quẹo an toàn, hãy lái xe vào giữa 
làn đường của bạn.

• Để rẽ/quẹo phải, hãy đảo ngược hướng 
dẫn này. Tuy nhiên, nếu bạn không cho 
phép chệch làn bạn có thể đụng phải lề 
đường, một chiếc xe đang đỗ hoặc một 
người đi bộ.

Lùi toa moóc
Việc lùi toa moóc cần phải thực hành. Đôi 
khi, để điều khiển toa moóc khi lùi, bạn sẽ 
bẻ lái theo hướng ngược lại so với khi lùi 
không có toa moóc.

Khi sử dụng phương tiện để lùi toa moóc, 
hãy thực hiện như sau:

• Có người chỉ dẫn bạn.

• Nếu bạn không có người chỉ dẫn, hãy 
đi bộ ra phía sau xe kéo để đảm bảo 
đường phía sau thông thoáng.

• Luôn luôn lùi không quá tốc độ đi bộ.

Bắt đầu lùi xe bằng cách bẻ lái theo hướng 
ngược lại hướng bạn muốn đi. Quay tay 
lái sang phải để đi sang trái. Quay tay lái 
sang trái để đi sang phải.

• Để tránh xe của bạn đụng toa moóc, 
chỉ quay tay lái từ một phần tư đến một 
nửa vòng. Ngay sau khi toa moóc bắt 
đầu quay, hãy trả tay lái về vị trí bình 
thường. Chỉ sử dụng các chuyển động 
nhỏ của tay lái để điều khiển toa moóc.

Khi lùi toa moóc sang bên phải, hãy lưu ý 
rằng tầm nhìn của bạn bị hạn chế do có 
điểm mù phía sau toa moóc.

Rẽ/quẹo trái khi kéo toa moóc - lưu ý 
đường đi của bánh xe của xe và bánh xe 
của toa moóc.

Rẽ/quẹo phải khi kéo toa moóc - lưu ý 
đường đi của bánh xe của xe và bánh xe 
của toa moóc.
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Bắt đầu lùi xe bằng cách bẻ lái theo hướng 
ngược lại hướng bạn muốn đi. Quay tay 
lái sang phải để đi sang trái. Quay tay lái 
sang trái để đi sang phải.

• Để tránh xe của bạn đụng toa moóc, 
chỉ quay tay lái từ một phần tư đến một 
nửa vòng. Ngay sau khi toa moóc bắt 
đầu quay, hãy trả tay lái về vị trí bình 
thường. Chỉ sử dụng các chuyển động 
nhỏ của tay lái để điều khiển toa moóc.

Khi lùi toa moóc sang bên phải, hãy lưu ý 
rằng tầm nhìn của bạn bị hạn chế do có 
điểm mù phía sau toa moóc.

Vị trí của lốp xe đầu kéo để lùi toa moóc.
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