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An Toàn Giao 
Thông 

Trước Khi Bạn Đưa Đón Trẻ Tham Gia Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em: 
• Xem lại các quy tắc đưa đón của loại hình chăm sóc trẻ mà bạn cung cấp (trợ cấp quy

định, gia đình đã đăng ký, gia đình được chứng nhận hoặc trung tâm được chứng nhận);

• Đảm bảo một số lượng thích hợp người chăm sóc có trình độ luôn giám sát trẻ;

• Đảm bảo tất cả phụ huynh đã cho phép con của họ được đưa đón;

• Có bản sao thông tin liên lạc khẩn cấp của từng trẻ và giấy ủy quyền tìm kiếm điều trị y tế để
mang theo bất cứ lúc nào trẻ rời khỏi cơ sở.

• Xác minh các tài xế tiềm năng có hồ sơ lái xe an toàn.

Tài Xế 
Khi đưa đón trẻ em, tài xế an toàn phải: 

• Có bằng lái xe hợp lệ và mua bảo hiểm;

• Có chứng nhận hiện tại về kỹ năng sơ cứu/CPR; và
• Được xác minh biết cách sử dụng ghế an toàn và dây đai an toàn phù hợp với độ tuổi/cân nặng của từng

trẻ.

Xe 
Nếu bạn đưa đón trẻ em, hãy đảm bảo rằng: 

• Xe có đầy đủ bộ sơ cứu;

• Các tính năng an toàn trên xe hoạt động tốt (đèn nháy, đèn pha, phanh, dây thắt an toàn, v.v.); và

• Xe này đáp ứng tất cả các luật giao thông của Oregon.

Phương Tiện Giao Thông 
Toàn bộ người chăm sóc phải bảo vệ trẻ em khỏi phương tiện giao thông. Hãy đảm bảo rằng: 

• Trẻ mới biết đi và trẻ ở độ tuổi mẫu giáo rời khỏi xe ở cùng phía đường với tòa nhà mà các em
sẽ vào.

• Việc đưa đón chỉ diễn ra tại địa điểm được bảo vệ khỏi giao thông.
• Bất kỳ người lớn nào giám sát quá trình đưa đón đều có thể nhìn thấy trẻ và đảm bảo các em

tránh được các phương tiện khác trước khi xe di chuyển.

Hãy lập kế hoạch trước để đi lại an toàn! 

Thông tin cơ bản về việc đi lại an toàn đã được thêm vào phần Giới thiệu về Chương Trình Đào Tạo An Toàn & Sức Khỏe Chăm Sóc Trẻ Em của Oregon. 2/2022 
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