
ኮፍ መበሊ ናይ መኪናኻ ናይ ሓሶት 
ድዩ ወይስ ዘይተረጋገጸ እዩ፧
ውላድካ ንምጉዕዓዝ ኮፍ መበሊ መኪና ክትገዝእ ወይ ክትጥቀም ከሎኻ ክትርእዮም ዘለካ ኣገደስቲ ነገራት እዚኦም እዮም። ኮፍ መበሊ ውላድካ ንምጉዕዓዝ ኮፍ መበሊ መኪና ክትገዝእ ወይ ክትጥቀም ከሎኻ ክትርእዮም ዘለካ ኣገደስቲ ነገራት እዚኦም እዮም። ኮፍ መበሊ 
መኪናኻ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ መስፈርትታት የማልኡ ድዮምመኪናኻ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ መስፈርትታት የማልኡ ድዮም? ንኻልኦት ሃገራት ኢሎም ዝተሰርሑ ኮፍ መበሊታት መኪና ንኹሎም  ንኻልኦት ሃገራት ኢሎም ዝተሰርሑ ኮፍ መበሊታት መኪና ንኹሎም 
ዘድልዩ መስፈርትታት ድሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣየማልኡን እዮም።ዘድልዩ መስፈርትታት ድሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣየማልኡን እዮም።

ዝተረጋገጸ

ብፌደራል ዝተኣዘዙ መጠንቐቕታ ብፌደራል ዝተኣዘዙ መጠንቐቕታ 

መከላኸሊ ሓደጋ ኣየር ዝመልአ ሻንጣን መከላኸሊ ሓደጋ ኣየር ዝመልአ ሻንጣን 

ሓደጋ ምዕፋንንሓደጋ ምዕፋንን

ኮፍ መበሊ መቓቐር ኣፍልቢን  ኮፍ መበሊ መቓቐር ኣፍልቢን  

ሓሙሽተ ነጥቢ መጽመዲ ምስ  ሓሙሽተ ነጥቢ መጽመዲ ምስ  

ምራናት ምሕኹልቲ ኣለዉዎምራናት ምሕኹልቲ ኣለዉዎ

ደረታት ክብደትን ቁመትን፣ ኣብ ደረታት ክብደትን ቁመትን፣ ኣብ 

ተሽከርከርቲ ንጥቕሚ ዝውዕል ተሽከርከርቲ ንጥቕሚ ዝውዕል 

ፌደራላዊ መግለጺ ቃላት፣ ኣድራሻ ፌደራላዊ መግለጺ ቃላት፣ ኣድራሻ 

ሰናዒ ዘመልክት ተወሳኺ ተለጣፊ፣ ሰናዒ ዘመልክት ተወሳኺ ተለጣፊ፣ 

ኮፍ መበሊ ዝተሰርሓሉ ዕለትን ቁጽሪ ኮፍ መበሊ ዝተሰርሓሉ ዕለትን ቁጽሪ 

ሞዴልን ዘጠቓለለ ብዙሓት ሓበሬታ ሞዴልን ዘጠቓለለ ብዙሓት ሓበሬታ 

ኣብቲ ጎኒ ናይ ኮፍ መበሊኣብቲ ጎኒ ናይ ኮፍ መበሊ

ዘይተረጋገጸ ወይ ናይ ሓሶት

መሰረታዊ ምልክት መጠንቀቕታ መሰረታዊ ምልክት መጠንቀቕታ 

ምስ ቁሩብ ሓበሬታምስ ቁሩብ ሓበሬታ

መቓቐር ኣፍልቢን ምራናት  መቓቐር ኣፍልቢን ምራናት  

ምሕኹልትን የብሉንምሕኹልትን የብሉን

ውሱን ሓበሬታ፣ ተለጠፍቲ ክህልዉ ውሱን ሓበሬታ፣ ተለጠፍቲ ክህልዉ 

ወይ ከይህልዉ ይኽእሉ፣ ሓበሬታ ሰናዒ ወይ ከይህልዉ ይኽእሉ፣ ሓበሬታ ሰናዒ 

ወይ ሞዴል ኣይህልዉንወይ ሞዴል ኣይህልዉን



ዝተረጋገጸ

ምልክታት ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ኮፍ ምልክታት ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ኮፍ 

መበሊ መኪናመበሊ መኪና

ብፌደራል ዝድለዩ ታሕተዎት ብፌደራል ዝድለዩ ታሕተዎት 

መልሕቓትመልሕቓት

ዘይተረጋገጸ ወይ ናይ ሓሶት

ምልክታት የብሉንምልክታት የብሉን

ታሕተዎት መልሕቓት፣ ምእሙእ ናይ ታሕተዎት መልሕቓት፣ ምእሙእ ናይ 

ታሕቲ መልዓሊ ለዓት የብሉን፣ ናይ ታሕቲ መልዓሊ ለዓት የብሉን፣ ናይ 

ታሕቲ ከይውሰኽ ይኽእልታሕቲ ከይውሰኽ ይኽእል

ካልኦት ሓበርቲ

ብፌደራል ዝጥለብ ምልክት ዓለባ ኣብ  ብፌደራል ዝጥለብ ምልክት ዓለባ ኣብ  

ኮፍ መበሊኮፍ መበሊ

ብፌደራል ዝጥለብ ምልክታ ይብል፦ እዚ ስርዓት ብፌደራል ዝጥለብ ምልክታ ይብል፦ እዚ ስርዓት 

ምግታእ ቆልዓ ንኹሎም ተፈጸምቲ ፌደራላዊ ምግታእ ቆልዓ ንኹሎም ተፈጸምቲ ፌደራላዊ 

መስፈርትታት ድሕነት ናይ ሞተር ተሽከርካሪ መስፈርትታት ድሕነት ናይ ሞተር ተሽከርካሪ 

ይሰማማዕ።ይሰማማዕ።

ብፌደራል ዝጥለብ ናይ መዘኻኸሪ ካርድብፌደራል ዝጥለብ ናይ መዘኻኸሪ ካርድ ምስቲ ምስቲ 

ኮፍ መበሊ መኪና ይውሰኽ። እዚ ሓበሬታ ሰናዒ ኮፍ መበሊ መኪና ይውሰኽ። እዚ ሓበሬታ ሰናዒ 

ይህልዎ ከምኡ’ዉን ብቡስጣ ንክለኣኽ ድልዊ እዩ።ይህልዎ ከምኡ’ዉን ብቡስጣ ንክለኣኽ ድልዊ እዩ።

ቀጸልቲ ደረጃታት
እንተድኣ ዘይተረጋገጸናይ ሓሶት ኮፍ መበሊ መኪና ዘለካ ኮይኑ ተሰሚዑካ፣ ብኽብረትካ ናይ ቆልዓኻ ድሕነት ንምርግጋጽ እዚኦም ዝስዕቡ ደረጃታት ሰዓብ

•  ኮፍ መበሊ መኪናኻ ምጥቃም ደው ኣብል፣ ካብ ዓርክኻ ተለቃሕ ወይ ብኣካል ኬድካ ሓደ ሓድሽ ካብ (Walmart፣ Target ወዘተ) ግዛእ

•   ኣብ 503-418-5666 ዝርከብ Doernbecher Injury Prevention Program (መደብ ምክልኻል ጉድኣት Doernbecher) ተራኸብ ወይ ናብ 

safety@ohsu.edu ኢሜይል ግበር እሞ ቆልዓኻ ድሕነቱ ተሓልዩ ይጉዓዝ ከምዘሎ ንምርግጋጽ ዝተረጋገጸሉ ቴክኒሻን ኮፍ መበሊ መኪና ምሳኻ ክሰርሕ እዩ

•   ከምኡ’ዉን ኣብ SafeKids.org ዝተረጋገጸሉ ናይ ገያሻይ ቆልዓ ድሕነት ቴክኒሻን (Certified Child Passenger Safety Technician) ክትረክብ  

ትኽእል ኢኻ


