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Bạn có đủ sức dự kỳ thi lái xe mới không?

Kỳ Thi Lái Xe mới của Tiểu Bang Victoria được biên soạn nhằm mục đích đánh giá những thao tác lái xe an toàn mà
người học lái đã có ít nhất 120 giờ kinh nghiệm lái xe trong những tình huống lái xe khác nhau phải thông thạo.
Muốn thi đậu kỳ thi lái xe mới này, người dự thi phải chứng tỏ họ có thể lái xe một cách an toàn và đúng luật trong
những thao tác lái xe hàng ngày sẽ được thẩm định trong kỳ thi.
Nếu có thể đánh dấu vào tất cả các ô vuông trong danh sách kiểm định dưới đây, bạn đã đủ sức để dự kỳ thi lái xe
này. Danh sách kiểm định này chỉ có tính cách hướng dẫn mà thôi và không bao gồm tất cả mọi điều. Những lỗi lái
xe mất an toàn và trái luật đều là những sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi lái xe mới và rất có thể người học lái đã
chuẩn bị kỹ sẽ bị rớt nếu không thể chứng tỏ khả năng thực hiện thông thạo những thao tác lái xe cần thiết trong kỳ
thi một cách an toàn và đúng luật. Bạn cũng nên bảo đảm mình đã đạt được tất cả các mục tiêu trong
Tập Hướng Dẫn Dành Cho Người Học Lái Xe trong Bộ Tài Liệu Dành Cho Người Học Lái Xe của VicRoads.

Bạn đã đủ sức để dự kỳ thi mới nếu:
Bạn đã có ít nhất 120 giờ kinh nghiệm lái xe trên đường phố có người giám sát trong những tình huống,
đường lộ và điều kiện lái xe khác nhau, kể cả 10 giờ lái xe ban đêm và kinh nghiệm lái xe khi đường ướt
và trên những con đường cao tốc.
Bạn có thể thực hiện những thao tác lái xe hàng ngày một cách an toàn trên những con đường khác
nhau, kể cả đường đông xe, đường có nhiều luồng (lane), đường có nhiều khu vực có giới hạn tốc độ
khác nhau và trong những điều kiện giao thông khác nhau.
Bạn có thể thực hiện những thao tác lái xe hàng ngày một cách an toàn mà không cần đến sự giúp đỡ
của người giám sát bạn lái xe hoặc người dạy lái xe chuyên nghiệp. Tức là bạn có thể lái xe một mình và
tự có những quyết định lái xe an toàn.

Bạn luôn có thể chứng tỏ mình thực hiện đúng những thao tác lái xe an toàn trong lúc lái xe
trong những điều kiện giao thông khác nhau:
Quan sát – bạn luôn luôn để ý biết những người sử dụng công lộ khác và điều kiện của đường lộ, biết
ngoái đầu nhìn qua vai và sử dụng các kiếng chiếu hậu cũng như nhìn xa ở phía trước và quan sát ở
phía sau trong lúc thực hiện những thao tác lái xe ở tốc độ chậm
Sử dụng đèn chớp báo hiệu – bạn thể hiện ý định của mình cho người sử dụng công lộ khác biết bằng
cách sử dụng đèn chớp báo hiệu đúng qui định
Chọn khoảng trống – bạn chọn khoảng trống an toàn đầu tiên để nhập vào dòng xe cộ
Chọn tốc độ – bạn luôn luôn lái xe ở vận tốc thấp hơn tốc độ giới hạn nhưng không quá chậm – có
nghĩa là bạn chọn tốc độ an toàn, vừa phải tùy theo điều kiện giao thông và đường phố
Khoảng cách lái xe theo sau – bạn luôn luôn chừa khoảng cách an toàn đối với xe ở phía trước
Vị trí hàng ngang – bạn chọn luồng đường an toàn nhất để lái xe, lái xe êm thắm và luôn luôn lái xe
trong phạm vi luồng đường của mình
Vị Trí Dừng – bạn dừng xe hẳn ở vị trí đúng qui định khi dừng xe tại bảng ‘Stop’, đèn kiểm lưu và lối người
đi bộ băng qua đường
Điều khiển – bạn luôn luôn điều khiển xe hoàn toàn vững vàng và có thể lái xe thành thạo

Bạn có thể thực hiện những thao tác dưới đây một cách an toàn và đúng luật trong
những điều kiện giao thông khác nhau:
Quẹo phải và trái tại các ngã ba/tư đường khác nhau
Đổi luồng đường sang luồng đường bên trái và luồng đường bên phải
Nhập vào dòng xe cộ
Đậu xe dọc lề đường theo kiểu de/lui và trở đầu xe theo kiểu ba thao tác
Lái xe trên những con đường thẳng hoặc khúc quanh trong những điều kiện giao
thông khác nhau

Bạn có thể lái xe trong những điều kiện giao thông và đường lộ khác nhau mà không
phạm bất cứ lỗi nghiêm trọng nào về vấn đề an toàn chẳng hạn như:
Đụng lề đường trong lúc lái xe
Xém đụng xe khác hay người sử dụng công lộ khác
Vượt quá tốc độ giới hạn bất cứ lúc nào
Khiến cho người sử dụng công lộ khác phải tránh né để khỏi bị đụng/tông vì quên bật đèn báo hiệu,
quan sát hoặc nhường đường
Lái xe không tuân thủ bảng ‘Stop’ hoặc vượt đèn đỏ
Dừng xe ở vị trí mất an toàn
Lái xe quá chậm không tương xứng với điều kiện giao thông/con đường
Quên quan sát hay bật đèn báo hiệu
Cản trở lối người đi bộ băng qua đường
Leo lề khi đậu xe hoặc lái xe ra khỏi chỗ đậu xe
Không dừng xe hẳn, đúng vị trí, tại bảng ‘Stop’
Thí sinh phạm lỗi nghiêm trọng về vấn đề an toàn có thể bị ngưng cuộc thi ngay và đánh rớt

Lưu ý: Danh sách kiểm định này không bao gồm hết mọi điều. Muốn biết thêm thông tin về Kỳ Thi Lái Xe mới, bạn nên
tham khảo tờ thông tin Những điều bạn cần biết về Kỳ Thi Lái Xe và trang mạng GLS tại
www.gls.arrivealive.vic.gov.au
Bạn có thể tải xuống Tập Hướng Dẫn Dành Cho Người Học Lái Xe và Tập Hướng Dẫn Dành Cho Người Giám Sát
Lái Xe tại trang mạng www.vicroads.vic.gov.au
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