ማኅበረሰባዊ ትምህርት
Booster Seats / [Amharic]

ከፍ የሚያደርጉ የመኪና ውስጥ መቀመጫዎች (booster seats)
ከፍ የሚያደርግ የመኪና ውስጥ መቀመጫ
ምንድን ነው?
ከፍ የሚያደርግ የመኪና ውስጥ መቀመጫ መታጠቂያ የሌለበት
የመኪና ውስጥ መቀመጫ ወንበር ነው። ወንበሩ ልጁን ከፍ
ስለሚያደርገው በጭንና ና ትከሻ ላይ የሚያርፈው ቀበቶ ልጁን
በደንብ ይይዘዋል። ልጆች ይህን ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ
የሚጠቀሙት የመኪና ውስጥ መቀመጫ(ካር ሲት) የማይበቃቸው
ሆነው ግን የአዋቂዎችን የደህንነት ቀበቶ ለመታጠቅ ትልቅ
በማይሆኑበት ጊዜ ነው። በደንብ የማይገጥም የመቀመጫ ቀበቶ
በግጭት ጊዜ ልጅዎን ከአደጋ አይከላከለውም።

ልጄ ከፍ የሚያደርገውን የመኪና ውስጥ
መቀመጫ ለመጠቀም የሚደርሰው መቼ ነው?
ልጅዎ ለመኪና ውስጥ መቀመጫው ለተሰጠው ከፍተኛ የቁመት
ወይም የክብደት ገደብ ላይ እስኪደርስ ድረስ ፊቱን ወደ ፊት ለፊት
አዙሮ በሚቀመጥበት የመኪና ውስጥ መቀመጫ ላይ በ5 - ነጥብ
ቀበቶ ይሰሩት ( የአምራቹን መመሪያ ያንብቡ)። ልጆች ፊታቸውን
ወደ ፊት ለፊት አድርገው ከሚቀመጡበት የመኪና ውስጥ
መቀመጫ በላይ ሲያድጉ ከፍ የሚያደርገውን መቀመጫ መጠቀም
ይችላሉ። ልጅዎ ከፍ የሚያደርገውን መቀመጫ ከመጠቀሙ በፊት
ቢያንስ 40 ፓውንድ የሚመዝን ሊሆን ይገባዋል።
በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ልጆች 8 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ
ወይም 4 ጫማ ከዘጠኝ ኢንች (57 ኢንች) እስኪደርሱ ድረስ ከፍ
በሚያደርግ የመኪና ውስጥ መቀመጫ ላይ እንዲጠቀሙ ሕጉ
ያዝዛል። አብዛኛዎቹ ልጆች 10 ወይም 12 አመት እስኪሆናቸው
ድረስ ከፍ የሚያደርግ የመኪና ውስጥ መቀመጫ ያስፈልጋቸዋል።
ዕድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች የሆናቸው ልጆች የሚቻል ሆኖ
እስከተገኘ ድረስ መቀመጥ ያለባቸው በኋለኛው ወንበር ላይ ነው።

ምን ዓይነት ከፍ የሚያደርጉ
የመቀመጫ ዓይነቶች አሉ?
• የኋላ መቀመጫቸው ላይ የጭንቅላት
ማሳረፊያ ያላቸው መኪኖች ውስጥ
መደገፊያ የሌለውን ከፍ የሚያደርግ
መቀመጫ መጠቀም ይቻላል።
የልጅዎ ጭንቅላት ተመቻችቶ
ትራሱ ላይ ማረፍ የማይችል ከሆነ
ጭንቅላቱንና አንገቱን ከጉዳት
ለመከላከል ሲባል ከፍ ያለ የኋላ
መደገፊያ ያለውን ከፍ የሚደርግ
መቀመጫ ይጠቀሙ።
• የኋላ መደገፊያ ያለውን ከፍ የሚያደርግ
መቀመጫ የጭንቅላት ማሳረፊያ ትራስ
ባላቸውም ሆነ በሌላቸው መኪናዎች
ውስጥ መጠቀም ይቻላል።

ከፍ የሚያደርግ የመኪና ውስጥ መቀመጫ እንዴት
አድርጌ ነው የሚገጥመው?
ሁለቱም አይነት ከፍ የሚያደርጉ የመኪና ውስጥ መቀመጫዎች
ከጭንና ከትከሻ ቀበቶ ጋር በጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።
ዝም ብሎ የጭን ቀበቶ ብቻ ያለበትን መቀመጫ አይጠቀሙ።
መቀመጫውን ከመግጠምዎ በፊት የመኪናውን ባለቤት
መመሪያ መጽሀፍ እና የመቀመጫውን መመሪያ መጽሀፍ
ያንብቡ። ከፍ የሚያደርጉ የመኪና ውስጥ መቀመጫዎች
ከሌሎች የመኪና ውስጥ መቀመጫዎች ይልቅ ለመግጠም ቀላል
ናቸው።

ከፍ የሚያደርጉ የመኪና ውስጥ መቀመጫዎች
ለአጭር ጉዞም ያስፈልጋሉ?
መደገፊያ የሌለው ከፍ
የሚያደርግ መቀመጫ

አዎን! ልጅዎ ከፍ የሚያደርጉ የመኪና ውስጥ መቀመጫዎችን
በያንዳንዱ ጉዞ ለመጠቀሙ እርግጠኛ ይሁኑ። ይህ
የሚያጠቃልለው ከሌሎች ሰዎች ጋር ባንድነት ሲጓዙ እና በጋራ
መኪና ሲጓዙም ነው። አደጋዎች በአጭር ጉዞ ውስጥም ሊከሰቱ
ይችላሉ እና ይከሰታሉም።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
• boosterseat.org
• safercar.gov
• seattlechildrens.org
ከፍተኛ፟ - መደገፊያ ያለው
ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ

• የልጅዎ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ

ሲያትል ችልድሬንስ በሚቀርብለት ጥያቄ መሠረት ይህንን መረጃ በሌሎች መልኮችም አዘጋጅቶ ያቀርባል። ለግብይት መገናኛዎች በስልክ ቁጥር 206-987-5323 ይደውሉ።
ይህ ጽሑፍ በሲያትል ችልድሬንስበሚገኙ የሕክምና ሠራተኞች ተገምግሟል። ይሁን እንጂ የእርስዎ ልጅ የሚያስፈልገው ነገር እንደየሁኔታው የተለየ ሊሆን ይችላል። ይህንን መረጃ
ተመርኩዘው እርምጃ ከመውሰድዎ በፊት እባክዎ ከልጅዎ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ ጋር ይወያዩበት።
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