
Lái xe trong giới hạn tốc độ sẽ giúp 
bảo vệ cộng đồng chúng ta và những 
người thân yêu của bạn. Mỗi năm ở 
Tacoma, có gần 80 người thiệt mạng 
hoặc bị thương tích nghiêm trọng 
trong các vụ va chạm giao thông, 
nghĩa là cứ 5 ngày lại có một người.

Bạn có thể giúp chúng tôi 
đưa con số đó về không.

Ký cam kết

Đặt biển báo

Và làm gương



Thể Hiện Tình Yêu, Hãy Đi Chậm Lại
Vì tương lai của tôi, những người thân yêu của tôi, hàng xóm của tôi, học sinh tại các 
trường học trên khắp Tacoma, và nhiều người khác trong cộng đồng của chúng ta, 
những người tôi có thể không bao giờ gặp, nhưng đi chung đường,
Tôi,   (tên), cam kết sẽ lái xe trong giới hạn tốc độ 
cho phép và tập trung 100% khi ngồi sau tay lái.

Lái xe không vượt quá 20 dặm/giờ khi ở gần trường học và khu phố.
Tất cả chúng ta đều có nơi để đi, có người cần gặp và có việc để hoàn thành, cho dù chúng ta 
đến đó bằng cách đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện di động thường hay phương tiện di 
động hạng nhẹ, dùng phương tiện công cộng hay lái xe. 

Hãy thể hiện tình yêu với nhau và làm chủ tốc độ ở các khu phố. Lái xe trong giới hạn tốc độ 
cho phép ở khắp Tacoma.

Hãy lan tỏa thông điệp này.
1. Hãy đặt biển báo trong sân:

Biển báo trong sân nhắc nhở những người lái xe làm chủ tốc độ của mình. Nếu bạn sống 
gần Quận Lincoln, Đại Lộ 6 hoặc Fern Hill, bạn có thể nhận được biển báo trong sân để đặt 
tại nơi ở của mình. Vui lòng đặt biển báo trong sân hoặc bên cửa sổ nhà mình. Không đặt 
biển báo ở dải đất trồng cây nằm giữa vỉa hè và đường phố. Biển báo trong sân hiện có 
sẵn bằng một số ngôn ngữ với số lượng có hạn.

Tìm hiểu cách nhận biển báo trong sân tại địa chỉ 
cityoftacoma.org/visionzero.

2. Hãy làm gương:
Không vượt quá 20 dặm/giờ khi lái xe trên các con đường trong khu phố và xung quanh 
trường học.

3. Ký cam kết thể hiện tình yêu:
Hãy ký vào bản cam kết dưới đây và chụp ảnh bạn bên cạnh bản cam kết rồi đăng lên 
mạng xã hội với #VisionZeroTacoma. Dán bản cam kết của bạn lên cửa sổ hoặc tủ lạnh 
trong nhà như một lời nhắc nhở.

Tìm hiểu thêm về các nỗ lực Tầm Nhìn Về Không của Thành phố Tacoma nhằm loại bỏ 
các ca tử vong và thương tích nghiêm trọng khi tham gia giao thông ở Thành phố đến năm 
2035 tại địa chỉ cityoftacoma.org/visionzero.


