
Một học sinh tiểu học đi xe đạp vào buổi tối và dầm vào một phụ nữ đang đi 
bộ,làm người phụ nữ này bị trấn thương ở đầu và bất tỉnh.Bố mẹ của học 
sinh tiểu học gây tai nạn đã phải bồi thường cho người phụ nữ này 95 triệu 
yên Nhật (Phán quyết của Tòa án Quận Kobe năm 2014)

Tạm dừng  

Hãy tuân thủ quy tắc giao thông và quy tắc của xe đạp

Đường chuyên dùng cho xe hơi=「Syadou」Đường dành cho người đi bộ＝「Hodou」

Dừng lại một lần rồi 
xác nhận sự an 
toàn của xung 
quanh. 

Xe đạp là một loại xe ô tô.

Hãy đi xe đạp ở bên trái đường xe chạy. Đừng đi qua  phía bên phải. 

Hãy bảo vệ biển  báo giao thông.

①Khi có biển  báo giao thông. 

②Khi người đi xe đạp là trẻ em (dưới 12 tuổi),
người già (trên 70 tuổi ),người khuyết tật . 

③Khi đi xe ở đường  xe chạy có nguy hiểm 
(vì dụ khi đường xe chạy đang có công trình thi công ).

※Hãy đi xe chậm gần lòng đường ,với tốc độ có thể dừng lại được ngay lập tức.
※Không gây cản trở cho người đi bộ trên vỉa hè. 

Giảm tốc độ
Chuyên dành cho người 
đi bộ và chuyên dùng 

cho xe đạp.

Dành cho 
người đi bộ

Tuyệt đối không được làm những việc bị cấm.

・Không được che ô khi đi xe đạp.

・Bạn không được uống rượu và lái xe. 

・Bạn không được vừa lái xe vừa nghe nhạc lớn.

・Không được đi 2 người trên 1 chiếc xe đạp.

Cần phải tham gia bảo hiểm khi sử dụng xe đạp.Đây là nghĩa vụ. 

・Không được xếp hàng ngang và lái xe.  

・Anh không được vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động hay điện thoại thông minh.

・ Bạn không được chạy xe đạp mà không bật đền vào buổi tối.

Có một số trường hợp được đi trên vỉa hè（①～③）

Thành phố Miyakonojo Văn phòng xúc tiến quốc tế hóa【Tiếng Việt】

Sắc lệnh về xe đạp của tỉnh 
Miyazaki sẽ có hiệu lực！

Ví dụ về tai nạn xe đạp

Đỏ

Vàng

Dừng lại

Xanh

Thận trọng

Đừng tiến về
phía trước.

Tiến lên

Sau khi kiểm 
tra bên trái 
và phải thì 
hãy tiến lên. 

Đừng bắt đầu 
di chuyển.  

Đèn giao thông 

Khi lên xe đạp mà xây ra tại nạn thì sẽ phải thanh toán nhiều tiền.
Vui lòng kiểm tra xem bạn có bảo hiểm không.

Hãy lái xe chậm 
rãi với tốc độ có 
thể dừng lại 
ngay lập tức. 

Người đi bộ và 
xe đạp có thể đi 
qua được.

Chỉ những 
người đi bộ
mới có thể đi 
qua được.

Việc tham gia bảo 
hiểm xe đạp sẽ 
được bắt buộc. 
Chúng ta hãy 
kiểm tra xe đạp 
nào.

※Dịch sang Tiếng Việt sử dụng công cụ dịch【翻訳機でベトナム語に訳しました】

Trang chủ tỉnh Miyazaki

Thông tin công ty bảo hiểm


