
Vietnamese 

Bằng tiếng Tây ban nha 
Bằng tiếng Hmong 
Bằng tiếng Việt 
Bằng tiếng Somali 
 
Các Điều Luật của Tiểu Bang Minnesota  

• Người lái xe gắn máy phải nhường đường ở nơi có đoạn giao lộ với đường ray xe lửa nhưng 
không có cổng chắn. Xe lửa luôn có quyền đi trước.  

• Nếu đèn nhấp nháy, dừng lại và chỉ đi tiếp nếu không nhìn thấy xe lửa.  
• Đi vòng qua cổng chắn đường ray xe lửa là trái phép.  
• Người lái xe gắn máy phải dừng lại tại tất cả các đoạn giao lộ với đường ray xe lửa nếu nhìn thấy 

xe lửa và chiếc xe lửa đó vẫn đang dừng lại. Người lái xe cần tiếp tục dừng cho tới khi chiếc xe 
lửa đó đã chạy qua.  

• Xe buýt học đường và các xe buýt thương mại phải dừng lại tại tất cả các đoạn giao lộ với đường 
ray xe lửa cho dù có chở hành khách hay không. Khi dừng lại, lái xe phải mở cửa sổ bên phía lái 
xe và cửa đón hành khách để quan sát và nghe cả hai hướng dọc theo đường ray để xem có xe lửa 
đang chạy tới hay không.  

• Các xe tải chở vật liệu độc hại phải dừng lại tại tất cả các đoạn giao lộ với đường ray xe lửa. 
Người lái xe phải từ từ dừng xe lại một cách an toàn để giảm thiểu khả năng gây ra va đụng khác.  

• Nếu có mặt tại trong một khu vực tư được sử dụng cho hoạt động đường ray (thí dụ như đi lại trên 
đường ray), việc đó sẽ bị coi là xâm phạm và trái phép.  

Nguồn: 
Cơ Quan Quản Lý Đường Sắt Liên Bang 
Operation Lifesaver, Inc. 
Bộ Giao Thông Minnesota 
 
Tờ Thông Tin 
Những Lời Khuyên Cơ Bản về Bảo Vệ An Toàn Tại Các Đoạn Giao Lộ Với Đường Ray Xe Lửa Trên Xa 
Lộ 
Các Biển Báo và Đèn Tín Hiệu Giao Thông 
Đi Qua Đường Ray Xe Lửa 
Phải Mất Bao Lâu Thì Một Chiếc Xe Lửa Mới Có Thể Dừng Lại?  
Xâm Phạm 
Những Thắc Mắc Thường Gặp   
Các Dữ Kiện và Thống Kê (Hoa Kỳ và Minnesota) 

 
Quan Sát, Lắng Nghe, ... và Sống!  

Xin Liên Lạc Với Minnesota Operation Lifesaver, Inc  

dnaumann08mnol@aol.com 

2515 White Bear Ave. Suite #126, Maplewood, MN 55109 

National Operation Lifesaver 

 


