Hướng Dẫn Cộng Đồng
Booster Seats / (Vietnamese)

Ghế Nâng
Ghế nâng là gì?
Ghế nâng là loại ghế an toàn dành cho trẻ em sử dụng
trong xe nhưng không có dây đai. Loại ghế này nâng
trẻ lên để bộ dây an toàn của xe vừa vặn khi kéo qua
hông và vai của trẻ. Trẻ em cần sử dụng ghế nâng
khi quá lớn đối với ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ,
nhưng lại chưa đủ lớn để dùng dây an toàn trong xe
dành cho người lớn. Dây an toàn không vừa người sẽ
không bảo vệ con quý vị trong một vụ đụng xe.

Khi nào thì con tôi đủ tiêu chuẩn dùng
ghế nâng?
Hãy tiếp tục cho con quý vị ngồi ghế an toàn dành
cho trẻ nhỏ, loại hướng về phía trước và có bộ dây
đai với 5 điểm giữ cố định, cho tới khi cháu đạt độ
cao hoặc cân nặng tối đa cho phép đối với loại ghế
đó (kiểm tra thông tin hướng dẫn của nhà sản xuất).
Khi cháu quá lớn đối với loại ghế an toàn hướng về
phía trước dành cho trẻ nhỏ thì cháu có thể ngồi
ghế nâng. Con quý vị phải có cân nặng ít nhất là 40
pound thì mới sử dụng ghế nâng.
Ở tiểu bang Washington, luật pháp quy định rằng
trẻ phải ngồi ghế nâng cho đến khi cao đủ 4 feet 9
inch (57 inch). Hầu hết trẻ em sẽ cần sử dụng ghế
nâng cho đến khi 10 hay 12 tuổi. Trẻ em dưới 13
tuổi nên ngồi ghế sau mỗi khi có thể.

Có nhưng loại ghế nâng nào?
• Ghế nâng không có tựa lưng
có thể sử dụng ở xe có phần
tựa đầu ở ghế sau. Nếu con
quý vị không dựa đầu thoải
mái được vào phần tựa đầu để
bảo vệ đầu và cổ của cháu thì
hãy sử dụng loại ghế nâng có
tựa lưng cao.
• Ghế nâng có tựa lưng cao có
thể được sử dụng trong xe có
hoặc không có phần tựa đầu.

Ghế nâng không
có tựa lưng

Làm thế nào để lắp đặt ghế nâng?
Cả hai loại ghế nâng phải được sử dụng cùng với
bộ dây đai qua hông và qua vai của xe. Không bao
giờ sử dụng ghế nâng mà chỉ buộc dây an toàn qua
hông không thôi. Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng
của xe và của ghế nâng trước khi lắp đặt ghế. Ghế
nâng thường dễ lắp đặt hơn so với các loại ghế an
toàn khác sử dụng trong xe.

Con tôi có cần sử dụng ghế nâng cho
các chuyến đi ngắn không?
Có! Hãy đảm bảo rằng con quý vị sử dụng ghế
nâng mỗi lần đi xe, kể cả khi đi chung xe của
người khác hoặc đi xe thuê. Các chuyến đi ngắn
cũng có thể gặp tai nạn–thực tế đã có nhiều
trường hợp như vậy.
Để Biết Thêm Thông Tin

Ghế nâng có tựa
lưng cao

• 800bucklup.org, 425-828-8975 hoặc 800-2825587
• boosterseat.org
• safercar.gov
• seattlechildrens.org
• Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
con quý vị
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