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ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ Eንታይ Eዩ?      

ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ መEጠቒ ዘይብሉ 
ናይ መኪና ኮፍ መበሊ Eዩ፡፡ Eዚ ወንበር 
ንሕፃን ብርኽ Iሉ ኮፍ ንኽብል ብምግባር 
መEጠቒ ሰለፍን ማEገርን ብልክE 
ንኽEጠቕ ይሕግዞ፡፡  
ህፃውንቲ ብርኽ ዘብል መቐመጢ ዝጥቀሙ 
መጠን ሰውነቶም ኣብ መኪና ካብዘሎ ኮፍ 
መበሊ ህፃን Eንትውስኽ ኮይኑ ግና ናይ 
ዓብዩ ሰብ መEጠቒ ወንበር ንምEጣቕ 
Eንተይበፅሑ' Eዩ፡፡  
ብልክE ዘይገጥም መEጠቒ ወንበር መኪና 

ኣብ Eዋን ምግጫው ንውላጾም ካብ ሓደጋ ኣየድሕኖን፡፡  
ብርኽ ዘብሉ ኮፍ መበልታት ነዚ ፀገም ፍታሕ Eዮም፡፡  
ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ህፃውንቲ EድሚOም 8 ዓመት ክሳብ 
ዝበፅሕ ወይድማ ቑመቶም 57 Iንች ክሳብ ዝበፅሕ ብርኽ 
ኣብዘብል ኮፍ መበሊ ክቕመጡ ሕጊ ይድንግግ፡፡  
EድሚOም ካብ 13 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህፃውንቲ ኩነታት 
ኣብዝፈቕደሉ Eዋን ኩሉ ኣብ ናይ ድሕሪት መቐመጢ ኮይኖም 
ክጓዓዙ ኣለዎም፡፡  
   
ናይ ሰለፍ መEጠቒ ጥራይ ዘለዎ ብርኽ ዘብል መቐመጢ 
Aይጠቐሙ፡፡  
ብርኽ ዘብ ኮፍ መበልታት ናይ ሰለፍን ማEገርን መEጠቒ 
ክህልዎም ይግባE፡፡  
 
መኪናይ መEጠቒ ሰለፍ ጥራይ ዘለዎ ናይ 
ድሕሪት መቐመጢ ኣለዋEንታይ ክግብር 
ይኽEል?  
ካብ መንጎ Eዞም መማረፅታት ሓዲU ይፈትኑ፡  

• መEጠቒ ማEገርን ሰለፍን ኣብዘለዎ ናይ ቅድሚት 
ወንበር ነቲ ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ ይጠቐሙ፡፡ 
ንውላዶም ካብቲ ዳሽ ቦርድ ምርሓቕ ንኽኽEሉ ነቲ ናይ 
ቅድሚት ወንበር ብዝተኽኣለ መጠን ናብ ድሕሪት 
ይድፍEዎ፡፡  

• መኪነOም ኸረፂት ኣየር Eንተሃይልዋ ውላዶም ፈፂሞም 
ኣብ ናይ ቅድሚት ወንበር ንክቕመጥ ኣይግበሩ፡፡  

• ግድን ናይ ሰለፍ መEጠቒ ክጥቀሙ Eንተኾይኖም 
ውላዶም ነቲ መEጠቒ ትሕት ኣቢሉ ኣብ ትሕቲ 
ሕምብርቱ ኣስጢሙ ክEጠቕ ኣለዎ፡፡  

• ካልOት መማረፅታት ንፍላጥ ምውዳድ ድሕንነት 
ንዝብሃል ቤት Aዩ (Safety restraint coalition) ብ 
(425) 828 - 8975 ወይድማ (800) 282 - 5587 
(800 - Buck - L - up) ደውሉ፡፡  

 

 
 
 
 
 

 
 
Eንታይ ዓይነት ብርኽ ዘብሉ ኮፍ መበልታት 
ኣለው? 

ክልተ ዓየነት ብርኽ ዘብሉ ኮፍ መበልታት ኣለው፡፡ 
• መደገፍ ሑቖ ዘይብሉ ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ 

ምጥቃም ዝከኣል መደገፍ ርEሲ ኣብዘለዎ፡፡ ናይ 
ድሕሪት መቐመጢ ወይድማ ውላዶም ብርኽ ኣብዘብል 
ኮፍ መበሊ ኣብዝኾነሉ Eዋን ኣEዛኑ ልEሊ Eቲ ናይ 
ድሕሪት መቐመጢ EንትውEሉ Eዩ፡፡  

• ንውሕ ዝበለ መደገፍ ሑቖ ዘለዎ ብርኽ ዘብል ኮፍ 
መበሊ መደገፍ ርEሲ ኣብዘለወን ወይድማ ኣብዘይብለን 
መኻይን ምጥቃም ይካኣል Eዩ፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

w`ኽ ዘብሉ ኮፍ መበልታት  

መደገፊ ሕቖ ዘይብሉ ብርኽ 
ዘብል ኮፍ መበሊ፡፡ 

ንውሕ ዝበለ መደገፍ ሑቖ ዘለዎ 
ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ፡፡  
 

ንዝበለፀ ሐበሬታ 
• ቤት Eዩ ምውዳድ ብርኽ ዘብል ኮፍ መበሊ ድህረ ገጽ  

www.boosterseat.org 
 

• ንቤት Eዩ ምውዳድ ድሕንነት ብዘም ዝሰEቡ ቑ ፅሪ 
ስልክታት ይደዉሉ፡፡ 
- 425-828-8975 
- 1-800-282-5587 (800-BUCK-L-UP) 
- www.800bucklup.org 

ቺልድረን ነዚ ሓበሬታ ብኣማራፂ ፎርማታት ንሓዋሩ Eንትሕተት ከቕርብ 
Eዩ፡፡ በይዝOም ንርክብ Eዳጋ ብቁፅሪ ስልኪ  
(206) 987 - 5202 ደውሉ፡፡ Eዚ መብርሂ ብስራሕተኛታት ጥEና ችልድረን 
ሆስፒታል ተከሊሱዩ፡፡  
Eንተኾነውን ድልየታት ውላዶም ዝተፈላለዩ Eዮም፡፡ በዚ ሓበሬታ ቅድሚ 
ምጥቃሞም ወይድማ ብትሕቶ Eዚ ሓበሬታ ቅድሚ ምትEምማኖም በይዞOም 
ምስ ተኸናኻኒ ጥEና ውላዶም ይዘራረቡ፡፡ 
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