
           

  

 

Danh Sách Kiểm Tra  
Ghế Trẻ Em Trong Xe:  
Chuẩn Bị Sẵn Sàng Về Nhà 

 

 

Car Seat Checklist: 
Getting Ready to Go Home   
 

Em Bé Gặp Rủi Ro Cao Hơn Trong Các Tai Nạn Xe Cộ 
Babies Are at Greater Risk in Car Accidents   

Có thể ngăn ngừa nhiều thương tích và tử vong bằng cách sử dụng đúng cách ghế an 
toàn cho trẻ em trên xe hơi. Có đến 80% đến 90% ghế trẻ em được sử dụng không 
chính xác, vì vậy hãy chắc chắn là quý vị biết cách gắn và sử dụng ghế của mình một 
cách đúng đắn. 
  
Trước Khi Con Tôi Ra Đời 
Before My Baby Is Born 

� Tôi nhận thức được rằng mình có trách nhiệm phải biết cách sử dụng và gắn 
ghế trẻ em trong xe. 

� Tôi có một ghế trẻ em đặt hướng về phía sau xe mua ở Canada. 
� Tôi đã kiểm tra hạn sử dụng của ghế trẻ em. 
� Tôi đã đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng ghế trẻ em. 
� Tôi đã lấy ghế trẻ em ra khỏi thùng và biết cách gắn ghế trong xe của mình. 

  
Sau Khi Con Tôi Ra Đời 
After My Baby Is Born 

� Tôi sẽ có một ghế trẻ em trong phòng của mình ít nhất 1 ngày trước khi về nhà. 
� Tôi sẽ kiểm tra xem tất cả các bộ phận của ghế trẻ em đã sẵn sàng để sử dụng. 
� Tôi sẽ mang hướng dẫn sử dụng ghế trẻ em đến bệnh viện. 
� Tôi sẽ mang thêm chăn mền để hỗ trợ và đắp cho bé. 
� Tôi sẽ thực hành đặt em bé vào ghế trẻ em trước khi về nhà. 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
Vui lòng vào xem trang web của Bộ Giao Thông Vận Tải Canada để biết thêm 
thông tin về: 
  
� Mua một ghế trẻ em cho xe hơi 
� Gắn một ghế trẻ em cho xe hơi 
� Các lệnh thu hồi an toàn 
 
http://www.tc.gc.ca/en/services/road/child-car-seat-safety.html 
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