Bằng tiếng Tây ban nha
Bằng tiếng Hmong
Bằng tiếng Việt
Bằng tiếng Somali

Hàng năm, có nhiều người đi xe và đi bộ bị thiệt mạng hoặc thương tích trong các vụ va đụng với xe lửa.
Minnesota Operation Lifesaver là một phần của Operation Lifesaver, Inc. , một tổ chức giáo dục bất vụ lợi
tư, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, chuyên hoạt động để loại bỏ các vụ va đụng này, thương vong tại các
đoạn giao lộ với đường ray xe lửa trên xa lộ và trên khu vực có đường ray xe lửa.
Vai trò của Operation Lifesaver's (OL) là giáo dục về an toàn cho công chúng. Nhiệm vụ của OL là hướng
dẫn mọi người cách ra các quyết định an toàn khi đi lại gần xe lửa và đường ray xe lửa. Chúng tôi muốn
những người lái xe và khách bộ hành hiểu ý nghĩa của các biển báo,đèn tín hiệu giao thông và các điều kiện
mà họ có thể gặp phải. Operation Lifesaver cũng hướng dẫn mọi người cách báo cáo những hư hỏng về
dụng cụ chắn đường ray xe lửa trên xa lộ.
Trang này sẽ cung cấp các thông tin sau đây:
•

•

Tìm hiểu về những cách mà những người lái xe và khách bộ hành có thể áp dụng để giữ an toàn
(và kiểm tra kiến thức của quý vị với các trò chơi và bản trắc nghiệm về an toàn) trên trang Thông
Tin Về An Toàn của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm về các buổi trình bày miễn phí của Operation Lifesaver cho các trường học và các
nhóm cộng đồng khác.

Và dành riêng cho trẻ em! Hãy tìm hiểu về cách bảo vệ an toàn khi đi lại gần đường ray xe lửa và các đoạn
giao lộ với đường ray xe lửa. Xin tới phần an toàn trong trang dành cho trẻ em của Minnesota Operation
Lifesaver Safe-a-Rooni™.

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
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