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Giúp bảo vệ gia đình đang  
phát triển của quý vị
Cách chọn ghế ngồi ô tô cho bé 

Là cha mẹ, một trong những lựa chọn quan trọng nhất mà quý vị sẽ thực hiện là mua ghế ngồi trên ô tô. 
Trên thực tế, theo luật, quý vị sẽ cần một chiếc ghế ngồi trên ô tô được lắp đặt chính xác trước khi con quý 
vị có thể về nhà với quý vị. Đừng lo lắng. Ghế ngồi trên ô tô là cách tốt nhất để bảo vệ em bé của quý vị và 
chúng tôi ở đây để giúp quý vị tìm được chiếc ghế tốt nhất cho gia đình mình. 

Tìm gì khi ngồi trên ghế ô tô
Với rất nhiều loại ghế ô tô khác nhau ngoài thị trường, quý vị có thể khó lựa chọn. Dưới đây là một số điều 
cần xem xét khi quý vị chọn một chiếc ghế phù hợp cho em bé của quý vị.
• Chọn một ghế ô tô có nhãn ghi rằng nó đáp ứng 

hoặc vượt quá Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện 
Cơ giới 213 của Liên bang.

• Chi phí không phải là tất cả. Tất cả các ghế ngồi 
trên xe đều được kiểm tra để đáp ứng các tiêu 
chuẩn an toàn như nhau. Nhiều tính năng hơn 
không phải lúc nào cũng có nghĩa là nó tốt hơn 
hoặc dễ sử dụng hơn.

• Đảm bảo rằng ghế ngồi trên ô tô phù hợp với bé 
và ô tô của quý vị. Không phải tất cả các ghế đều 
phù hợp với tất cả các ô tô. Và một em bé nhỏ 
hơn có thể trượt ra khỏi ghế quá lớn.

• Nếu quý vị được cho một chiếc ghế ô tô đã qua sử 
dụng, hãy đảm bảo rằng nó an toàn: 
• Kiểm tra các bộ phận bị thiếu hoặc nhãn nhà 

sản xuất. Các nhãn này thường hiển thị số 
mẫu và ngày hết hạn được đề xuất. Đây là 
những thông tin quan trọng trong trường hợp 
có thu hồi sản phẩm. 

• Kiểm tra các vết nứt hoặc các dấu hiệu hao 
mòn khác. Nếu ghế ở trong tình trạng xấu, 
không sử dụng.

Lắp đặt ghế ô tô của quý vị
Ghế xe đều được thiết kế khác biệt một chút. Điều quan trọng là quý vị phải biết cách lắp đặt ghế ngồi ô tô 
cho bé đúng cách. Nếu làm sai sẽ khiến bé gặp nguy hiểm. Cẩn thận làm theo các hướng dẫn đi kèm với ghế 
ô tô. Nếu quý vị không có hướng dẫn, hãy truy cập trang web của công ty. Họ sẽ có hướng dẫn trực tuyến, 
và thậm chí có thể có video để xem. Quý vị vẫn gặp sự cố? Hầu hết các đồn cảnh sát địa phương cũng có thể 
giúp đảm bảo rằng ghế trên ô tô của quý vị đã được lắp đúng cách.

Có thắc mắc? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp
Gọi 1-866-270-5785, TTY 711, 7 giờ sáng - 7 giờ tối, Thứ Hai - Thứ Sáu.
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