
ຍ່າງຕາມທາງນີ ້
ນີ ້ ແມ່ນບາງເຄັດລັບເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານມີ ການເດີ ນທາງທີ່ ດີ :
ພວກເຮົ າແມ່ນຄົນຍ່າງທາງທັງໝົດ. ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະກໍາລັງຍູ້ລໍ ້ ເດັກ, ໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍເຄື່ ອນທີ່  ຫຼື  ຍ່າງຈາກບ່ອນຈອດລົດໄປ
ຫາທາງເຂົ ້ າຮ້ານຄ້າ, ການຍ່າງແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ມ່ວນໃນການໄປມາ ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ສໍ າຫຼວດເບິ່ ງເຂດຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ.
ຄາດເດົ າໄດ້. ທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເສ້ັນທາງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປ້າຍ ແລະ ສັນຍານຈະລາຈອນ, ບໍ່ ວ່າພວ
ກເຂົ າຈະເລື ອກເດີ ນທາງໄປມາໃນແບບໃດກໍຕາມ. ນີ ້ ແມ່ນບາງປ້າຍ ແລະ ສັນຍານຈະລາຈອນສໍ າຄັນທີ່ ຕ້ອງຮູ້ຈັກ: 

ທາງຍ່າງ ແລະ ທາງຊອຍແມ່ນບ່ອນຍ່າງທີ່ ດີ . ຖ້າບໍ່ ມີ ທາງຍ່າງ ຫຼື  ທາງຊອຍໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານຈະໄປ, ໃຫ້ຍ່າງສວນທາງການຈະ
ລາຈອນເພ່ືອໃຫ້ເຫັນ ຫຼື  ກວດພົບລົດທີ່ ແລ່ນສວນທາງມາໄດ້ງ່ າຍກວ່າ.
ຂ້າມຖະໜົນຢູ່ທາງແຍກທີ່ ມີ ໄຟຈະລາຈອນ ຫຼື  ທາງມ້າລາຍທີ່ ໝາຍໄວ້ ເມື່ ອເປັນໄປໄດ້. ຖ້າບໍ່ ມີ ປ້າຍຂ້າມຖະໜົນ ຫຼື  
ທາງມ້າລາຍທີ່ ໝາຍໄວ້, ການຂ້າມຖະໜົນຢູ່ທາງແຍກທີ່ ມີ ສອງເສ້ັນທາງແມ່ນທາງເລື ອກທີ່ ດີ ສຸດຖັດໄປ. 
ຕາມກົດໝາຍລັດ, ແຕ່ລະທາງແຍກແມ່ນບ່ອນຂ້າມຖະໜົນ (ບໍ່ ວ່າມັນໝາຍບອກຫຼື ບໍ່ ກໍຕາມ), 
ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນວ່າທຸກຄົນທີ່ ຂັບລົດຍົນ ຫຼື  ຂີ່ ລົດຖີ ບຈະປ່ອຍທາງໃຫ້ທາງຄົນຍ່າງໄປກ່ອນ. ຈ່ົງສະຫຼາດ ແລະ ລະມັດລະວັງ!
ເບິ່ ງທັງສອງທາງສະເໝີກ່ອນທີ່ ຈະກ້າວຂາເຂົ ້ າສູ່ຖະໜົນ. ໃຫ້ສັນຍານບອກວ່າທ່ານຕ້ອງການຂ້າມຖະໜົນ, 
ຖ້າທ່ານສາມາດ, ເຮັດການຈ້ອງຕາກັບຄົນທີ່ ຂັບຂີ່ ລົດຍົນ ຫຼື  ຂີ່ ລົດຖີ ບ. ເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ່ໍກັບຄົນທີ່ ອາດຈະລ້ຽວຊ້າຍ 
ຫຼື  ຂວາ; ພວກເຂົ າອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທີ່ ຈະເບິ່ ງຄົນຍ່າງ. 
ມີ ສະຕິ ແລະ ລະມັດລະວັງສິ່ ງອ້ອມຂ້າມສະເໝີ. ໃນເວລາເດີ ນທາງດ້ວຍການຍ່າງ, ມັນງ່ າຍກ່ວາໃນການເຫັນເຂດຄຸ້ມບ້ານໃ
ນລາຍລະອຽດກວ່າ ແລະ ສັງເກດການປ່ຽນແປງໃນໂລກທໍາມະຊາດ. ຂໍ ໃຫ້ມີ ຄວາມສຸກໃນການຍ່າງ!
ສ້າງຄໍ າປະກາດແຟຊັນຄົນຍ່າງທາງ. ພິຈາລະນານຸ່ງເຄື່ ອງນຸ່ງສີ ສົດໃສ ແລະ/ຫຼື  ສະທ້ອນແສງ ເພ່ືອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເບິ່ ງເຫັນທ່າ
ນໄດ້ງ່ າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາງຄື ນ, ຕອນເຊົ ້ າຕູ່ ຫຼື  ບ່ອນທີ່ ມີ ຂີ ້ ຝຸ່ນຫຼາຍ ແລະ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາຂອງປີ ທີ່ ສະພາບ
ອາກາດມື ດມົວ. ການຖື ໄຟສາຍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ ງເຫັນທ່ານໄດ້ດີ ກວ່າ ແລະ ລະບຸອັນຕະລາຍທີ່ ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງຍ່າງ ຫຼື  
ທາງລົດ. 
ກຽມຕົວສໍ າລັບສະພາບອາກາດ. ຖ້າມັນໜາວ ແລະ ຝົນຕົກ ໃຫ້ພິຈາລະນາເຄື່ ອງນຸ່ງທີ່ ອົບອຸ່ນ ຫຼື  ກັນນໍ ້ າ ຫຼື  ໃຊ້ຄັນຮ່ົມ. 
ຖ້າອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີ ແສງແດດ, ໃຫ້ຖື ຕຸກນໍ ້ າໄປນໍ າ ແລະ ປົກປ້ອງຜິວໜັງດ້ວຍການໃສ່ໝວກ, ນຸ່ງເສື ້ ອຜ້າສີ ຈາງ ແລະ/
ຫຼື  ໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດ.
ເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນເວລາຂ້າມທາງແຄບ ແລະ ທາງລົດ. ຈື່ ວ່າຕ້ອງລະວັງລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຖີ ບຢູ່ທາງແຍກເຫ່ົຼານີ ້ , ຄື ກັ
ນກັບທີ່ ທ່ານລະວັງການສັນຈອນພິເສດຢູ່ທາງແຍກຂອງສອງເສ້ັນທາງ. 

ມີ ບາງຢ່າງປິ ດກ້ັນທາງຂອງທ່ານ ເຊັ່ ນ ພຸ່ມໄມ້ທີ່ ເຕີບໂຕເກີນໄປ ຫຼື  
ຮອຍແຕກໃຫຍ່ໃນທາງຍ່າງບໍ ? 
ແຈ້ງໃຫ້ບາງຄົນຮູ້ໂດຍການລາຍງານຫາໜ່ວຍງານທີ່ ເໝາະສົມຂອງ
ເມື ອງ ຫຼື  ເຂດປົກຄອງ. 

ພາຍໃນເມື ອງ Tacoma, ໂທຫາ 311 ຫຼື  (253) 591-5000 ເພ່ືອເຊື່ ອມ
ຕ່ໍກັບພະນັກງານເພ່ືອສ່ົງລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ. ແອັບມື ຖື  
TacomaFIRST 311 ແມ່ນອີ ກວິ ທີ ໜ່ຶງສໍ າລັບການສ້າງ ແລະ 
ຕິດຕາມຄໍ າຂໍ ການບໍ ລິ ການຕ່າງໆ. 

ສະເກັດບອດ ແລະ ສະກຸດເຕີແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ມ່ວນ 
ແລະ ມີ ປະສິ ດທິຜົນໃນການເດີ ນທາງ! ປົກປ້
ອງຫົວຂອງທ່ານໂດຍການໃສ່ໝວກກັນກະທົ
ບໃນທຸກໆຄ້ັງທີ່ ທ່ານຂີ່ . ຄົນທີ່ ຂັບຂີ່ ອຸປະກອນ
ທີ່ ມີ ລໍ ້ ຄວນປ່ອຍທາງໃຫ້ການສັນຈອນທີ່ ຊ້າກ
ວ່າ ແລະ ໃສ່ໃຈ ແລະ ມີ ມາລະມາດຕ່ໍຄົນອື່ ນ. 
ໃນເວລາຂີ່ ສະກຸດເຕີ ຫຼື  ສະເກັດບອດ, ທ່ານຄ
ວນລະມັດລະວັງເປັນພິເສດໃນເວລາຂ້າມທາງ
ລົດ ຫຼື  ເຂົ ້ າທາງແຍກ, ເພາະວ່າຄົນທີ່ ຂັບຂີ່ ລົດ
ໃຫຍ່ອາດຈະບໍ່ ຄາດຄິ ດວ່າມີ ຜູ້ໃຊ້ທາງຍ່າງທີ່ ເ
ດີ ນທາງດ້ວຍຄວາມໄວກວ່າ. 

ປ້າຍຢຸດ ປ້າຍປ່ອຍທາງ ຄົນຍ່າງ 
ຂ້າມທາງ

ເຂດໂຮງຮຽນ

ສັນຍານການຍ່າງ: ເລີ່ ມຂ້າມຖະໜົນ, ລະວັງລົດ. 

ໄຟສັນຍານຫ້າມຍ່າງ: ເມື່ ອໄຟກະພິບ, ຂ້າມໄປໃຫ້
ຫວິ ດຖ້າຢູ່ໃນທາງມ້າລາຍແລ້ວ ຫຼື  ບໍ່ ເລີ່ ມຂ້າມ. 
ຖ້າໄຟສັນຍານຄົງທີ່ , ຫ້າມເຂົ ້ າທາງມ້າລາຍ.


