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2  
နှှစ််

22

33

အော်� �်ရီီဂွွန်�ပြ�ည်�န်ယ်� 
ဥ�အော်ေများ�်��ရီ ပေါ�ါင်် 
40ပေါ�ာက််က်ပေါ�း
များ�ားသည်� သု� င်း��ကြိုး�ု��ါ
အော်သ် �်�ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  
�သ�� �ပြု�ရီများည်�ပြ�စ်�ပြီး�ီ� 
�သ�� 2 နှှစ်�များပြ�ည််�များ
ခုံ�င်း�� �ပေါ�ာက််ဘက််သ့ို့� � 
များ�က််နှှာမူျား၍ ထုို� င်း�ရီများည်�။ 

သင်း�်�အော်��သည်� �်�
ထုို� င်း�ခုံ� � ၏ �ရ�်�မြများင်� ်နှှင်� ် 
က့်� ယ််�ပေါ�းချိ�့�်  
က်�်�သို့တ််ချိ�က််နှှင််�  �ု� ��
ညီ်အော်��်င်း�� အော်သခုံ�်�ါအော်စ်။ 

ပေါများ်ာ်�င််�ထားားပေါသို့ာ  
�ဆင််� ပေါတ်ေက် ဘာ�ဲ။ 
�န်ည်��ဆုံး�� � �အော်��ခုံ�ုန်� 
4 ပေါ�ါင််နှှင်� ်ပေါ�ာက််ရ့ှှိ
ပေါသို့ာ �်�ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  
အော်�ွ�ခုံ�ယ်��ါ။ 

အော်များစ်ရီ် ရုှှိ�ါသ� �်။ OHSU Doernbecher 
အော်���င်း��အော်ရီ� စ်င်း�တာ်� �ူညီ်နုှ� င်း��ါသည်�။ 
သင်း�်�်�ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  �သု�မှျားတာ�ပြု����မှျားတာ�ရီ 
�အော်��ခုံရီီ�သည်� အော်���င်း��အော်ရီ� �ွများ����င်း�
သူ� စ်စ်�အော်ဆုံး�ရီန်��တွာ�� ရီ��ခုံ�ုန်��စီ်စ်ဥ�ရီန်� 
�� န်��အော်ခုံ်ဆုုံး� �ါ။ 

44

5

66

77

OHSU Doernbecher အော်���င်း��အော်ရီ� စ်င်း�တာ်  
503-418-5666 I safety@ohsu.edu 

www.doernbecher.com/carseatoutreach

အော်န််�����များ���နှှ်မူျား 
သည်�်  �်�ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  အော်ရှှိ ်
�ု� င်း�� အော်��ုတာ�၏ �အော်ရှှိ ်
တွာင်း� ဘယ််ပေါတ်ာ� မှျား များထို်�
�ါနှှင်း�် ။

�န်ည်��ဆုံး�� � �သ�� 
13 နှှစ်�များပြ�ည််�များခုံ�င်း�� 
သင်း�်�အော်���တွာ�� 
အော်����င်း��ဆုံး�� �အော်န်ရီ်
မှျား် �ပေါ�ာက်် ထ့ား� င််ချိ� �  
ပြ�စ်�သည်�။ 

က်ားထ့ား� င််ချိ� �  ချိါး�တ်် 
သ့ို့� �များဟု� တ်် ပေါသို့ာ� �့မ်ျား
က့်�  သို့�� းပြီး�းး�ပေါ�ာက်် 
ထ့ား� င််ချိ� �တ်ေင််အော်န််�����
များ���နှှ်မူျားအော်သ် �်�
ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  �ပြီးမဲျားတာ��
ဆုံးင်း��ါ။

သင်း�်�်�ထုို� င်း�ခုံ� � သည်� 
မှျားန်��န်�အော်သ် အော်န််��မီှျား 
အော်ထို်င်း�်�အော်န်�ထို်�
တွာင်း� ရုှှိအော်��်င်း�� အော်သခုံ�်
�ါအော်စ်။ ၎င်း���တွာ��
�ပြ�င်း� �ပြခုံ်� �အော်ရီ��ါ
အော်သ် �ခုံ������််
များ�်��ု�  သုရုှှိရီန်��်�
�့� င််ရှှိင်် �က််စ်ေဲစ်ာ�� �်က့်�  
စ်စ််ပေါဆး�ါ။  

99  
1010  

88  

88

99

1010  

သု� င်း��ကြိုး�ု��ု�  အော်��််ရဲီများအော်န်အော်စ်
ရီန်� ��ဝင််ချိေင််က်�တ်�်ဆင််�ါ။ 
�� ခုံ� � �အော်န်ရီ်တွာင်း� သု� င်း��ကြိုး�ု� ရှှိည်�

အော်န်၍ ���ပြ�င််း�
အော်ခုံါ��နုှ� င်း�သည််� 
�အော်ပြခုံ�အော်န်များ�ု�� 
များပြ�စ်�ရီ�ါ။

ရီင်း��တာ�ခုံ�ုတာ��ု�  �ည်��င်း��နှှင််း� 
အော်��အော်��ထို်�ပြီး�ီ� ဂျို�့�င််းပေါ�ာက်် 
တွာင်း�ထို်��ါ။

ပေါများေးက်င််းစ် က်ပေါ�းများ�ား- �စ်က်တ်ည််းးက် ပေါဘးက်င််းစ်ော က်ားစ်းး�ါ
သင်း�် အော်မွျား��င်း��စ် �အော်���တွာ�� �်�ထုို� င်း�ခုံ� � �ု�  �ထိုများဆုံး�� �တာ��ဆုံးင်း�ရီန်� ���� ပြု�ခုံ��� 10 ခုံ��� 
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ပေါ�ာက််ဘက််များ�က််နှှာမူျားသို့ည််း�  
ထုို� င်း�ခုံ� � များ�်�တွာင်း� သု� င်း��ကြိုး�ု�သည်� 
�ခုံ� � �ပေါ�ရာတ်ေင််မြ�စ််ပေါစ်၊ ယ်င််း
ပေါ�ာက််တ်ေင််မြ�စ််ပေါစ် ရုှှိအော်န်ရီများည်�။   



1  

4  ပေါ�ါင်းး�သုို� င်းး�ခါးါ��တ်းသိုာ
�ါပေါသိုာ ခါး� � မြှ�ှင််းးထုို� င်းးခါး� � ကုို�  
ဘယ််တော့� �့ မှှ အသုံးး� �မှပြု��ါ
နှှင့်� ်။

2  
ပေါ�ါင်းးသုို� င်းး�ခါးါ��တ်းကုိုး  
တော့အ့က်ိုချျပြီး�း� တော့�ါင့််တော့�်
�ွင့်် ချျ�်ချျ�်ရ�်ရ�် ��်
�ါ။

5

ပေါ�စရာာ ရုိှိ�ါသိုလားာ�။ OHSU Doernbecher ပေါ��ကိုင်းး�ပေါရာ� စင်းးတ်ာကို ကူိုညီီနုို� င်းး�ါသိုညီး။ 
သိုင်းး်ကိုာ�ထုို� င်းးခါး� � ကုို�  အသုိုအ�ိတ်းပြု�လားကိုး�ိတ်းရာ ကိုပေါလား�ခါးရီာ�သိုညီး ပေါ��ကိုင်းး�ပေါရာ� ကိုွ�း�ကိုျင်းးသူိုကို 
စစးပေါ��ရာန်းအတွ်ကိုး ရာကိုးခါးျုန်း�စီစဉ်းရာန်း ဖု� န်း�ပေါခါး်�ု� �ါ။  

OHSU Doernbecher ပေါ��ကိုင်းး�ပေါရာ� စင်းးတ်ာ  
503-418-5666 I safety@ohsu.edu  

www.doernbecher.com/carseatoutreach  
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3  
�� ခါး� � �သုို� င်းး�ခါးါ��တ်းကုို�  ရင့််ဘ�်
တော့�်ဖြ��်၍ သုို� င်းး��ါ။

6

3  

2  

ချး� ဖြမှှင့်� ်ထုိုး င့််ချး � မှျ့ �သုံးည်် ကိုတော့��ကြီးကိုး�မှျ့ �အ�ွက်ို ဖြ�စ််�ါသုံးည်် 
သိုင််းးကိုပေါလား�နိိုင််းးအတူ် ပေါ��ကိုင်းး�စွာ ခါးရီာ�သွိုာ�ရာန်း အ�င််းး 6 �င််းး  

 �ူကြီးကိုး�ထုိုး င့််ချး � ချါ���်ဖြ�င့်� ်
မှှန််ကိုန််စွ့် အ� ဝင့််ခွျင့််ကိုျ မှ
��်နုှး င့််မှချျင့််� ကိုပေါလား�

 �ျာ�သိုညီး ခါး� � မြှ�ှင််းးထုို� င်းးခါး� � ကုို�
�ကိုးလားကိုး အသို�� �ပြု�သိုင််းး
သိုညီး။

အန်ည််�ဆုံးး� � အသုံးက်ို 13 

နှှစ််မှဖြ�ည်� ်မှချျင့််� သုံးင့််�
ကိုတော့��အ�ွက်ို တော့ဘ�
အကိုင့််�ဆုံးး� �တော့န်ရ့မှှ့ 
အပေါန်ာကိုး ထုို� င်းးခါး� �  ဖြ�စ််သုံးည််။

ခါး� � မြှ�ှင််းးထုို� င်းးခါး� � �ျာ�သိုညီး 
တော့�ါင့်် 40 ပေါကိုျားပေါသိုာ 
ကိုပေါလား��ျာ� သုို� ်�ဟု� တ်း 
ပေါရိှိ ်�ကိုး�ျကိုးနိိုာ�ူပေါသိုာ 
ကိုာ�ထုို� င်းးခါး� � အတွ်ကိုး 
ကုို� ယ်းအပေါလား�ခါးျုန်း 
ကိုန််းသိုတ်းခါးျကိုး ပေါရာာကိုး
ပေါန်ပေါသိုာ ကိုပေါလား��ျာ�
အတွ်ကိုး မြှဖုစး�ါသိုညီး။  



4 5  

1  
သင့််�ကလေး�းသည်� ပျော့�့�� တိိ
ပျော့�့�� ပျော့ေ� မပျော့ေဘဲဲ ကးးထုို� င့်�ခုံ� �
လေး�်တွွင့်� လေးကားမီှီ�ကး ထုို� င့်�
နုို� င့်�လေးေပြီ���းး။   

သင့််�ကလေး�းသည်� လေး�ါင့်�
သု� င့်�းခုံါး�တွ�ကု�  ပျော့��က််
ေ့ပြီး�း� ပျော့�ါင််�ပျော့�်�ိ� င််�ကိ်�  
ေ့�်ေ့�်ရ�်ရ�် �တ်ိက်� 
ထိို� င််နိို� င််ပျော့ေပြီး�းလား��။ 

2  
သင့််�ကလေး�းသည်� �� ခုံ� � းသု� င့်�း
ခုံါး�တွ�ကု�  သူူ သိူ� �မဟု� တ်ိ 
သူူမ၏ �� ေ� � �နှိုင်� ် ရင််ဘဲတ်ိ
တိ�င်် ပျော့ေရ�တိက့်ထို��ရိှှိပြီး�း� 
ထိို� င််နိို� င််ပျော့ေပြီး�းလား��။  

သင့််�ကလေး�းသည်� ကးးစီး�း
လေးေခုံာုေ� တွစီး�လေး�ားက���� း 
�ပျော့ေ�ထို�� မှေ်က်ေ်စွာ��ဖြ�င်� ် 
သူက််ပျော့သူ�င်� ်သူက််သူ� ထိို� င််
နိို� င််ပျော့ေပြီး�းလား��။ 

လေးမှီစီးရား ရုီှိ�ါသ�းး။ OHSU Doernbecher လေး�းကင့်�းလေးရား စီးင့်�တွးက ကူည်�နုို� င့်��ါသည်�။ 
သင့်�်ကးးထုို� င့်�ခုံ� � ကု�  အသုအမီှီတွ�ပြု��က�မီှီတွ�ရာ ကလေး�းခုံရာ�းသည်� လေး�းကင့်�းလေးရား ကွမှီ�းကာင့်�
သူက စီးစီး�လေး�းရာေ�အတွွက� ရာက�ခုံာုေ�းစီး�စီးဉ်�ရာေ� ဖု� ေ�းလေးခုံ်�ု� �ါ။  

OHSU Doernbecher လေး�းကင့်�းလေးရား စီးင့်�တွး  
503-418-5666 I safety@ohsu.edu  

www.doernbecher.com/carseatoutreach   
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3  
သင့််�ကလေး�းသည်� 
၎င့်�း၏တွင့်��ါးနီိုင့််� လေးကား
ကု�  ကးးထုို� င့်�ခုံ� � ၏ လေးေးက�မီှီ�
တွွင့်� မီှီ�ထိုးး�ာက� ထိို� င််ေ� �၏ 
�စွာ�ေ်�တိစ်ွာ�က််တိ�င်် ဒူူး�
ပျော့က်��၍ထုို� င့်�နုို� င့်�လေးေပြီ���းး။  

အေည်�း��� း အသက� 13 နီိုစီး�
မှီပြ�ည််�မှီခုံာင့်�း သင့်�်ကလေး�း
အတွွက� လေး�းအကင့်�း��� း
လေးေရားမီှီး အလေးေးက� ထုို� င့်�ခုံ� �  
ပြဖုစီး�သည်�။  

1  

2  

4  

3  

သူူတိိ� �က် ထိို� င််ေ� � ေါ��တ်ိ�တိ�က်် သူင်� ်ဖြ�စ်ွာပြီး�းလား��။ 
လေးအးက��ါ လေးမှီးခွုံေ�းင့်ါးခုံ� အတွွက� “ဟု� တွ�သည်�” ဟု�  လေးပြဖု�ု� ပြီ��း အလေးပြဖုရီှိး�ါ။  



အမြဲ�ဲ ဘေး�းကင်းးးစွာာ� က�းစွားးရန်းအတွာကး အကြံကံပြု�ချျကး 10 ချျကး
ကားး�ထုို� င််ခုံ� �  4 ခုံ� � တွွင်် 3 ခုံ� � ကုား�  အသုံး�� �ပြု�ထိုး�သုံးည့််် �� � စံ� မှာာ း မှာာ း�ယွွင််�နေေ�ါသုံးည့််...သုံးင််လည့််� မှာာ း�နေေ�ါသုံးလး�။

OHSU Doernbecher နေ��ကားင််�နေ�� စံင််တွး  

503-418-5666 I safety@ohsu.edu 

www.doernbecher.com/carseatoutreach 
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ဘေး�စွာရ� ရိှိ��ါသလား�း။ OHSU Doernbecher ဘေး�းကင်းးးဘေးရး စွာင်းးတွ�က ကူညီးနို�� င်းး�ါသညီး။ 
သင်းး�က�းထို�� င်းးချ� ံက��  အသ�အ�ိတွးပြု�လားကး�ိတွးရ ကဘေးလားးချရး းသညီး ဘေး�းကင်းးးဘေးရး ကွ�းးကျင်းး
သူက စွာစွားဘေး�းရန်းအတွာကး ရကးချျ�န်းးစွားစွာဉ်းရန်း ဖု� န်းးဘေးချ်��� �ါ။  

2  
နိိုစွား

နေအး်�ီဂွွေ်ပြ�ည့််ေယ်ွ ဥ�နေေ

အ� အသုံးက်ား 2 နှာ စ်ံမှာ

ပြ�ည့်််မှာခုံျင််� ကားး�ထုို� င််ခုံ� �

တွွင်် အဘေးန်�ကး�ကး

သ�� � �ျကးနိို��ူ၍ ထုို� င််ကားး 

လု� က်ား�ါစီံ�ေင််��မှာည့််။

သုံးင်််ကားနေလ�သုံးည့်် ကားး�

ထုို� င််ခုံ� � ၏ သုံးတ်ွမှာာ တ်ွ အရ�း

အမြ�င်း� းနိိုင်း� း အဘေးလားးချျ�န်း 

ကန်�းသတွးချျကး�ျ�းနှာ င််် 

ကုား� က်ားညီ့်နေ�ကားးင််� နေသုံးခုံျး

�ါနေစံ။  

40
ဘေး�ါင်းး

နေအး်�ီဂွွေ်ပြ�ည့််ေယ်ွ ဥ�နေေ

မှာျး�အ� ဘေး�ါင်းး 40 ဘေးအ�ကး

ကားနေလ�မှာျး�သုံးည့်် သုုံး� င််�ကြိုးကုား�

�ါနေသုံးး ကားး�ထုို� င််ခုံ� � ကုား�  

အသုံး�� �ပြု��မှာည့််။   

ကားး�ထုို� င််ခုံ� �  ခုံါ��တ်ွ 

သုုံး� ်မှာဟု� တ်ွ နေသုံးး်အုမ်ှာကုား�  

သုံး�� �ပြီး�ီ� အဘေးန်�ကး ထို�� င်းးချ� ံ

တွွင်် ကားး�ထုို� င််ခုံ� � မှာျး�ကုား�  

အပြီးမဲှာတွ�်ဆင််�ါ။  

သ�� င်းးးကြိုးက�းက��  ဘေးလားျ�� ရဲ�ဘေးန်

ဘေးစွာရန်း အံဝင်းးချာင်းးကျတွ�်

ဆင််�ါ။ �� ခုံ� � �နေေ�းတွွင်် 

သုုံး� င််�ကြိုးကုား� ရှာ ည့််နေေ၍ 

လက်ားပြ�င်််ဘေးချါကးနို�� င်းးသညီ� း 

အနေပြခုံအနေေမှာျု�� �ပြ�စ်ံ��ါ။ 

အဘေးန်�ကးသ�� � �ျကးနိို��ူထို�း

ဘေးသ� ကားး�ထုို� င််ခုံ� � တွွင်် 

သုုံး� င််�ကြိုးကုား�မှာျး�သုံးည့်် �� ခုံ� � �

တွာင်းးမြဖုစွားဘေးစွာ၊ �� ချ� ံ းဘေးအ�ကး

တွာင်းးမြဖုစွားဘေးစွာ ရိှိ�ရ�ညီးမြဖုစွားမြဲ�းး 

အနေရှာ ်သုုံး� ် မှာျက်ားနှာ းမူှာထိုး� နေသုံးး 

ကားး�ထုို� င််ခုံ� � မှာျး�တွွင််မူှာ �� ခုံ� � �တွာင်းးမြဖုစွားဘေးစွာ၊ 

�� ချ� ံ းအထိုကး တွာင်းးမြဖုစွားဘေးစွာ ရိှိ�ရ�ါ�ညီး။

�င််�တ်ွခုံျုတ်ွကုား�  

လည့််�င််�နှာ င််် နေ��နေ��

ထိုး�ပြီး�ီ� ဂျိုျ��င်းးးဘေးအ�ကး

တွွင််ထိုး��ါ။  

အေည့််�ဆ�� � အသုံးက်ား 13 

နှာ စ်ံမှာပြ�ည့်််မှာခုံျင််� သုံးင်််

ကားနေလ�အတွွက်ား နေ��

အကားင််�ဆ�� �နေေ�း

မှာာ း အဘေးန်�ကး ထို�� င်းးချ� ံ  

ပြ�စ်ံသုံးည့််။  

သုံးင်််ကားး�ထုို� င််ခုံ� � နှာ င််် ယွးဥ်

ထို� တ်ွလ� �်သူုံးတုွ� ်၏ 

လား�းးညှွှန်းချျကး�ျ�းက��  အ

မြဲ�ဲလား�� ကးန်��ါ။

 နေေးက်ား�က်ားမှာျက်ားနှာ းမူှာ

သုံးည့််် ကားး�ထုို� င််ခုံ� � ကုား�  

နေရှာ ်�ု� င််� နေလအုတ်ွ၏ 

အနေရှာ ်တွွင်် �ယ်ွနေတွး်မှာာ  

မှာထိုး��ါနှာ င််် ။
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