
የመኪናዎ መቀመጫ ትክክለኛ ያልሆነ 
ነው ወይም አልተፈቀደም?
ልጅዎን ለማጓጓዝ የመኪና መቀመጫ ሲገዙ ወይም ሲጠቀሙ ሊመለከቷቸው የሚገቡ አስፈላጊ ነገሮች እነሆ። የመኪናዎ መቀመጫ የአሜሪካን 
የደህንነት መስፈርቶች ያሟላል? ለሌሎች አገሮች የሚመረቱ የመኪና መቀመጫዎች ሁሉንም አስፈላጊ የዩናይትድ ስቴትስ የደህንነት መስፈርቶች 
አያሟሉም እና የውሸት የመኪና ስብስቦች ለአጠቃቀም ምቹ አይደሉም።

ጸድቋል

በፌደራል የታዘዘ የአየር ከረጢት በፌደራል የታዘዘ የአየር ከረጢት 

ማስጠንቀቂያ እና የመታፈን አደጋማስጠንቀቂያ እና የመታፈን አደጋ

መቀመጫው የደረት ማንጠልጠያ እና መቀመጫው የደረት ማንጠልጠያ እና 

ባለ አምስት ነጥብ መታጠቂያ የወገብ  ባለ አምስት ነጥብ መታጠቂያ የወገብ  

ማሰሪያ አለውማሰሪያ አለው

የክብደት እና የከፍታ ገደቦችን፣ የክብደት እና የከፍታ ገደቦችን፣ 

በተሽከርካሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ በተሽከርካሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ 

የሚውሉ የፌደራል ቃላቶች፣ ለአምራች የሚውሉ የፌደራል ቃላቶች፣ ለአምራች 

ግንኙነት ተጨማሪ ተለጣፊ፣ የቀን ግንኙነት ተጨማሪ ተለጣፊ፣ የቀን 

መቀመጫ ተደረገ እና የሞዴል ቁጥርን መቀመጫ ተደረገ እና የሞዴል ቁጥርን 

ጨምሮ ከመቀመጫው ጎን ላይ  ጨምሮ ከመቀመጫው ጎን ላይ  

ብዙ መረጃብዙ መረጃ

አልጸደቀም ወይም ትክክለኛ 
አይደለም

መሠረታዊ የማስጠንቀቂያ መለያ  መሠረታዊ የማስጠንቀቂያ መለያ  

ከትንሽ መረጃ ጋርከትንሽ መረጃ ጋር

ምንም የደረት ማንጠልጠያ እና ምንም  ምንም የደረት ማንጠልጠያ እና ምንም  

የወገብ ማሰሪያ የለምየወገብ ማሰሪያ የለም

የተገደበ መረጃ፣ ተለጣፊዎች ሊኖሩ የተገደበ መረጃ፣ ተለጣፊዎች ሊኖሩ 

ወይም ላይገኙ ይችላሉ፣ ምንም ወይም ላይገኙ ይችላሉ፣ ምንም 

የአምራች ወይም የሞዴል መረጃ የለምየአምራች ወይም የሞዴል መረጃ የለም



በመኪናው የመቀመጫ ቦታ  በመኪናው የመቀመጫ ቦታ  

ላይ መለያዎችላይ መለያዎች

በፌዴራል ደረጃ የሚፈለጉ በፌዴራል ደረጃ የሚፈለጉ 

ዝቅተኛ መልህቆችዝቅተኛ መልህቆች

መለያዎች የሉምመለያዎች የሉም

ዝቅተኛ መልህቆች፣ ደካማ የመሠረት ዝቅተኛ መልህቆች፣ ደካማ የመሠረት 

መልቀቂያ ሊቨር፣ መሠረት ላይካተት መልቀቂያ ሊቨር፣ መሠረት ላይካተት 

ይችላልይችላል

ሌሎች አመልካቾች

በመኪናው መቀመጫ ላይ በፌደራል የሚፈለግ በመኪናው መቀመጫ ላይ በፌደራል የሚፈለግ 

የጨርቃጨርቅ መለያየጨርቃጨርቅ መለያ  

በፌዴራል ደረጃ የሚፈለግ መለያ እንዲህ በፌዴራል ደረጃ የሚፈለግ መለያ እንዲህ 

ይላል፡- ይህ የህጻናት ማቆያ ስርዓት ሁሉንም ይላል፡- ይህ የህጻናት ማቆያ ስርዓት ሁሉንም 

የሚመለከታቸው የፌዴራል የሞተር ተሽከርካሪ የሚመለከታቸው የፌዴራል የሞተር ተሽከርካሪ 

ደህንነት መስፈርቶችን ያከብራል።ደህንነት መስፈርቶችን ያከብራል።

በፌዴራል ደረጃ የሚፈለግ የማስታወሻ ካርድ በፌዴራል ደረጃ የሚፈለግ የማስታወሻ ካርድ 

ከመኪና መቀመጫ ጋር ይካተታል። ይህ የአምራች ከመኪና መቀመጫ ጋር ይካተታል። ይህ የአምራች 

መረጃ ይኖረዋል እና ለፖስታ ለመላክ ዝግጁ መረጃ ይኖረዋል እና ለፖስታ ለመላክ ዝግጁ 

ቀጣይ እርምጃዎች
ያልፀደቀ/የውሸት መኪና መቀመጫ እንዳለህ ከተሰማህ፣ የልጅህን ደህንነት ለማረጋገጥ እባክህ እነዚህን ቀጣይ ደረጃዎች ተከተል።

•  የመኪናዎን መቀመጫ መጠቀም ያቁሙ፣ ከጓደኛዎ ይዋሱ ወይም አዲስ በአካል ይግዙ (Walmart፣ Target፣ ወዘተ።)

•   የ Doernbecher Injury Prevention Program (Doernbecher ጉዳት መከላከል ፕሮግራምን በ) 503-418-5666 ያግኙ ወይም በ  

safety@ohsu.edu ኢሜይል ያድርጉ የምስክር ወረቀት ያለው የመኪና መቀመጫ ቴክኒሽያን ልጅዎ በደህና መጓዙን ለማረጋገጥ ከእርስዎ ጋር ይሰራል

•  እንዲሁም በSafeKids.org የተረጋገጠ የልጅ ተሳፋሪ ደህንነት ቴክኒሻን ማግኘት ይችላሉ

አልጸደቀም ወይም ትክክለኛ 
አይደለም

ጸድቋል

http://safety@ohsu.edu

