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ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ 
 
ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ ምንድን ነው? 

ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ 
መታጠቂያ የሌለው የመኪና 
ውስጥ መቀመጫ ነው::  
መቀመጫው ልጅን ከፍ 
በማድረግ የጭንና የትከሻ ላይ 
ማሠሪያዎችን 
በልክ Eንዲታጠቅ ያደርጋል:: 
ልጆች ከፍ የሚያደርገውን 
መቀመጫ የሚጠቀሙበት 
Aካላቸው ከመኪና ውስጥ 
የልጅ መቀመጫ ከፍ ሲል፡ 
ነገር ግን የትልቅ ሰው የወንበር 
ቀበቶን ለመታጠቅ Aነስተኛ 

ሲሆን ነው፡፡ በልክ የማይገጥም የመኪና ወንበር ቀበቶ 
በግጭት ጊዜ ልጅዎን ከAደጋ Aያድንም፡፡ ከፍ የሚያደርጉ 
መቀመጫዎች ለዚህ ችግር መፍትሔ ያስገኛሉ፡፡    
 
በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ Eድሜያቸው 8 ዓመት 
Eስኪሞላ ወይም ቁመታቸው 4 ጫማ ከ9 Iንች (57 
Iንች) Eስኪደርስ ድረስ ልጆች ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ 
Eንዲጠቀሙ ሕጉ ይደነግጋል፡፡ Eድሜያቸው ከ13 ዓመት 
በታች የሆነ ልጆች በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ በኋላ መቀመጫ 
ላይ ሆነው መጓዝ Aለባቸው፡፡ 
   

ከፍ ከሚያደርግ መቀመጫ ጋር የጭን ቀበቶን ብቻ 
ፈጽሞ Aይጠቀሙ፡፡ ከፍ የሚያደርጉ መቀመጫዎች 
ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው ከጭንና የትከሻ ቀበቶ ጋር 
መሆን Aለበት፡፡ 
 
በመኪናዬ የኋላ መቀመጫ ላይ ያለው የጭን ቀበቶ ብቻ  
ነው፡፡ ምን ለማድረግ Eችላለሁ?  
ከEነዚህ Aማራጮች መካከል Aንዱን ይሞክሩ፡  

• ከጭንና ከትከሻ ቀበቶ ጋር በፊት መቀመጫ ላይ ከፍ 
የሚያደርገውን መቀመጫ ይጠቀሙ፡፡ ከመኪናው ፊት 
ውስጥ Aካል ልጅዎን ለማራቅ Eንዲችሉ የፊት 
መቀመጫን Eስከተቻለ ድረስ ወደ ኋላ ይግፉት፡፡ 

• መኪናዎ የAየር ከረጢት ካለው ልጅዎን ጭራሽ 
በፊተኛው መቀመጫ ላይ Aያስቀምጡ፡፡ 

• የጭን ቀበቶ መጠቀም ካለብዎ ቀበቶው  ዝቅ ብሎ 
የልጅዎን ከዳሌ Aጥብቆ መያዝ Aለበት፡፡ 

 

• ስለሌሎች Aማራጮች ለማወቅ ለደህንነት ገቺ ቅንጅት 
u425-828-8975 ¨ÃU u1-800-282-5587 (u1-800-
282-5587 (u1-800-BUCK-L-UP) ÃÅ¨<K<፡፡ 
 
 
 

U” ዓÃ’ƒ Ÿõ ¾T>ÁÅ`Ñ< SkSÝ−‹ ›K<? 
G<Kƒ ¯Ã’ƒ Ÿõ ¾T>ÁÅ`Ñ<SkSÝ−‹ ›K<፡፡ 
 

• ¾Ë`v ÉÒõ ¾K?K¨< 
Ÿõ¾T>ÁÅ`Ó SkSÝ” 
SÖkU ¾T>ቻK¨< ¾^e 
ÉÒõ vK¨< ¾ኋL 
SkSÝ ¨ÃU MÏ− 
Ÿõ uT>ÁÉÓ SkSÝ 
LÃ uT>J”uƒ Ñ>²? 
Ða−‡ ŸኋL SkSÝ¨< 
uLÃ c=¨<K< ’¨<፡፡ 

• [²U ÁK ¾ኋL ÉÒõ 
Áለ¨<ን Ÿõ ¾T>ÁÅ`Ó 
SkSÝ ¾^e ÉÒõ 
vL†¨< ¨ÃU uK?L†¨< 
SŸ=“−‹ ¨<eØ SÖkU 
Ã‰LM፡፡ 

 ይበልጥ ለመረዳት  

• ከፍ የሚያደርግ መቀመጫ ቅንጅት ድረ ገጽን  
www.boosterseat.org ይጎብኙ፡፡ 

 
• የደህንነት ገቺ ቅንብር 

- (425) 828-8975 
- (800) 282-5587 (800-BUCK-L-UP) 
- www.800bucklup.org 

ቺልድረንስ ይህንን መረጃ በAማራጭ ፎርማቶች በተጠየቀ ጊዜ 
ያቀርባል፡፡ Eባክዎ ለገበያ ግንኙነት በ(206) 987-5205 ይደውሉ፡፡ 
ይህ ማብራሪያ በቺልድረንስ ሆስፒታል ክሊኒካዊ ሠራተኞች 
ተመርምሮAል፡፡ ቢሆንም የልጅዎ ፍላጎቶች የተለዩ ናቸው፡፡ በዚህ 
መረጃ ከመጠቀምዎ ወይም በይዘቶች ከመተማመንዎ በፊት Eባክዎ 
ከልጅዎ የጤና ተንከባካቢ ጋር ይወያዩ፡፡  

. 
 

ባለ ድጋፍ ከፍ 
የሚያደርግ መቀመጫ  

 ÉÒõ ¾K?K¨< Ÿõ 
¾T>ÁÅ`Ó SkSÝ  
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