
GHẾ AN TOÀN TRẺ EM 
 
 
 
 

SỰ KIỆN:    TAI NẠN XE CỘ LÀ NGUYÊN NHÂN ĐỨNG ĐẦU GÂY THIỆT MẠNG VÀ 

THƯƠNG TÍCH TRẦM TRỌNG CHO TRẺ EM TRÊN MỘT TUỔI.   

 

SỰ KIỆN:  MỖI NGÀY CÓ MỘT TRẺ DƯỚI NĂM TUỔI KHÔNG CÀI DÂY AN  TOÀN 

BỊ CHẾT VÌ TAI NẠN XE CỘ TẠI QUỐC GIA NÀY.   

 

SỰ KIỆN: NƠI AN TOÀN NHẤT CHO TRẺ EM NGỒI TRONG XE LÀ BĂNG GHẾ 

SAU,  ĐƯỢC CÀI DÂY AN TOÀN HOẶC GHẾ NÂNG (BOOSTER SEAT) 

ĐÚNG CÁCH. 
 

 
 

LUẬT TIỂU BANG TEXAS  
Một người vi phạm luật lệ nếu người đó điều khiển một xe chở hành khách để chở một 

đứa trẻ nhỏ hơn năm tuổi và chiều cao thấp hơn 36 inches mà không sử dụng một hệ 

thống ghế an toàn nào cho trẻ trong khi lái xe theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất hệ 

thống ghế an toàn.   
 

“Hệ Thống Ghế An Toàn Trẻ Em” gồm có ghế an toàn và ghế nâng (booster seat), kể cả 

loại ghế nâng (booster seat) có lưng dựa cao và loại không có lưng dựa.  

 
Một người vi phạm luật lệ nếu người đó điều khiển một xe chở hành khách có trang bị 

dây an toàn; và cho phép một đứa trẻ nhỏ hơn 17 tuổi, không phải sử dụng hệ thống ghế 

an toàn, được đi trên xe mà không bắt buộc đứa trẻ cài dây an toàn. 

 

TÓM TẮT LUẬT TIỂU BANG TEXAS  
Tất cả trẻ em dưới 17 tuổi phải được an toàn vào chỗ ngồi bằng cách cài dây an toàn hoặc 

ngồi ghế an toàn cho trẻ em, cho dù là chúng ngồi ở ghế trước hay băng ghế sau.  

 
Trẻ em dưới 5 tuổi và thấp hơn 36 inches phải ngồi ghế an toàn cho trẻ em. Trẻ em cao 

hơn 36 inches và ít nhất là 5 tuổi trở lên, nhưng dưới 17 tuổi, đều phải cài dây an toàn.  

 

Loại Ghế An Toàn Tốt Nhất Cha Mẹ/Giám Hộ có thể sử dụng là:  
1) Loại ghế vừa vặn cho xe họ 

2) Dễ dàng xử dụng 

3) Tương xứng với chiều cao và sức nặng của đứa trẻ 
 



Tôi Nên Dùng Loại Ghế An Toàn Nào Cho Con Em?  
 
Nếu con em quý vị: 

 
 Dưới một tuổi và nhẹ hơn 20 pounds , sử dụng loại ghế an toàn quay mặt ra sau cho trẻ sơ 

sinh. Ghế an toàn quay mặt ra sau của trẻ sơ sinh không bao giờ nên đặt ở ghế trước của xe có 

trang bị túi hơi. Ghế an toàn của trẻ sơ sinh phải được đặt ở góc 45 độ hoặc ở góc độ có ghi rõ 

trên ghế. Điều này sẽ giúp cho đầu của bé không bị gục xuống về phía trước và bị cắt đứt 

đường dưỡng khí.  
 
 Dưới một tuổi và nhẹ hơn 30 pounds , sử dụng loại ghế an toàn đổi vị trí được (convertible 

car seat), quay mặt ra sau. Ghế toàn đổi vị trí được (convertible car seat), quay mặt ra sau 

không bao giờ nên đặt ở ghế trước của xe có trang bị túi hơi. Ghế an toàn có thể chuyển đổi vị 

trí nên đặt ở góc 45 độ hoặc ở góc có ghi rõ trên ghế. Điều này sẽ giúp cho đầu của bé không 

bị gục xuống về phía trước và bị cắt đứt đường dưỡng khí.  
 
 Ít nhất là một tuổi và từ 20 đến 40 pounds , sử dụng loại ghế an toàn đổi vị trí được 

(convertible car seat). Quý vị có thể quay ghế cho mặt hướng về phía trước.  
 
 Ít nhất là một tuổi và cân nặng 30 đến 40 pounds, dùng ghế nâng (booster seat) có dây đai 

có khóa.  
 

 Trên 40 pounds và thấp hơn 4’9”, con em quý vị phải ngồi ghế nâng (booster seat) nhưng 

tháo dây đai có khóa ra. Ghế nâng (booster seat) phải được dùng với dây an toàn cài qua 

đùi/vai đến khi trẻ cao cỡ 4’9”. 
 
 Cao trên 4’9”, con em quý vị phải sử dụng dây an toàn cài qua đùi/vai.  

 

Trẻ em dưới 13 tuổi không bao giờ nên ngồi ghế trước của những xe có trang bị túi hơi. 

 

Quý Vị Có Biết? 
 Cứ trong mỗi năm ghế an toàn là có bốn ghế lắp đặt và/hoặc sử dụng không đúng 

cách.  

 Có thể nào ghế an toàn của con quý vị là một trong số đó không?   

 Quý vị có thể làm gì để bảo đảm mình lắp đặt ghế an toàn đúng cách?  

 

Kiểm Soát Ghế An Toàn Miễn Phí 
 Hãy làm hẹn ngày hôm nay để được kiểm soát ghế an toàn miễn phí, chương trình 

được bảo trợ bởi Texas Children's Childhood Injury Prevention Center và Greater 

Houston Coalition for SAFE KIDS. 

 Xin vào trang mạng  www.texaschildrenshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspx  
để xem danh sách các địa điểm trong toàn vùng Houston nơi cung cấp dịch vụ kiểm 
soát ghế an toàn miễn phí, hoặc:  

 Gọi cho Mari Hodges, Texas Children’s Hospital, tại 832-828-1314 

 
Để tìm hiểu thêm những tài liệu giá trị khác về An Toàn với Ghế Xe của Trẻ Em, xin tham khảo 

trang mạng của Texas Children’s Center for Childhood Injury Prevention tại  
www.texaschildrenshospital.org/Parents/TipsArticles/SubcategoryDisplay.aspx?sid=42 

http://www.texaschildrenshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspx
http://www.texaschildrenshospital.org/Parents/TipsArticles/SubcategoryDisplay.aspx?sid=42

