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Ghế Nâng                             
 

Ghế nâng là gì? 
Ghế nâng là loại 

ghế an toàn cho trẻ em 
ngồi trong xe. Ghế 
nâng không có dây nịt, 
thay vào đó nó nâng 
đứa trẻ lên để cho dây 
an toàn của xe vừa vặn 
với cháu. Trẻ em có 
thể ngồi ghế nâng khi 
đã quá lớn đối với ghế 
an toàn cho trẻ nhỏ, 
nhưng chưa đủ lớn 
dùng dây an toàn dành 
cho người lớn. Nếu 

dây an toàn không vừa vặn thì cháu sẽ không 
được bảo vệ trong một vụ đụng xe. Ghế nâng 
giúp cho trẻ được bảo vệ tốt. 

Luật pháp tiểu bang Washington State quy 
định rằng trẻ em phải ngồi ghế nâng mỗi khi đi 
xe cho đến khi đủ 8 tuổi hay cao đủ 4 feet, 9 inch 
(57 inch). Trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ghế phía 
sau mỗi khi có thể.    

Đừng bao giờ dùng ghế nâng chỉ với dây nịt 
đùi. Phải dùng cả hai dây nịt đùi và dây nịt vai 
khi cho trẻ ngồi trong ghế nâng.  

 
Xe của tôi chỉ có dây nịt đùi ở ghế 
sau. Tôi nên làm gì? 
Hãy thử làm một trong những đề nghị sau:  

• Đặt ghế nâng trên ghế phía trước, nơi có dây 
nịt đùi và dây nịt vai, rồi điều chỉnh ghế xe 
hết cỡ về phía sau để cho con quý vị càng xa 
bảng đồng hồ càng tốt. 

• Đừng bao giờ cho con ngồi ghế phía trước 
nếu xe có túi khí an toàn. 

• Nếu sử dụng dây nịt đùi cho con, hãy nhớ thắt 
chặt ở ngang đùi của cháu chớ không phải 
ngang lưng.  

• Gọi điện cho Liên Hiệp Dây An Toàn (Safety 
Restraint Coalition), 425-828-8975 hay 1-
800-282-5587 (1-800-BUCK-L-UP) để biết 
thêm một số đề nghị khác. 
 

Có những loại ghế nâng nào? 
Có hai loại ghế nâng. 

• Ghế nâng không có 
lưng có thể được sử 
dụng ở băng ghế sau 
của xe nếu ghế có chỗ 
dựa đầu hay đỉnh ghế 
cao hơn lỗ tai của con 
quý vị khi cháu đang 
ngồi ghế nâng. 

• Ghế nâng có lưng cao có 
thể được sử dụng trong xe 
có hoặc không có chỗ dựa 
đầu. 

ÐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 

• Trang web của Liên Hiệp Ghế Nâng (Booster Seat 
Coalition), www.boosterseat.org 

• Liên Hiệp Dây An Toàn (Safety Restraint Coalition) 
- (425) 828-8975 
- (800) 282-5587 (800-BUCK-L-UP) 
- www.800bucklup.org 

Bệnh Viện Nhi Đồng sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng hình thức khác tùy 
theo yêu cầu. Hãy gọi Phòng Thông Tin Tiếp Thị theo số (206) 987-5205.  
Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh Viện Nhi Đồng kiểm tra lại.
Tuy nhiên, con quý vị có thể có những nhu cầu riêng. Trước khi quý vị làm theo 
hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của 
con mình. 

Ghế nâng không có lưng 

 

High-back booster Ghế nâng có lưng cao 
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