መድረኽ 1

መድረኽ 2

መድረኽ 3

መቆጻጸሪ ዝርዝር
1

ካብ ምውላድ ክሳብ
እንተውሓደ 6 ኣዋርሕ

ናይ ዕሸል መጽዓኒ/መትሓዚ ኣካል
ንድሕሪት ገጹ ዝጥምት ተለዋጢ
መግትኢ

2

✔
ካብ ምውላድ ክሳብ
እንተውሓደ 6 ኣዋርሕ
ንድሕሪት ገጹ ዝጥምት ናይ ቆልዓ መግትኢ (ናይ
ድሕነት መሳርሒ) ኮይኑ ምስኡ ለጊቡ ዝተሰርሐ
መቚረኒ (ናይ ቁልፍታት መጣምር) ድማ ዘለዎ
ክኸውን ኣለዎ።
ክሳብ ናይቲ መግትኢ ናይ ግዝፊ ደረታት ዘማልኣሉ
ግዜ ንህጻንኩም ንድሕሪት ገጹ ዝጥምት ኮይኑ
ከምዝቕጽል ግበርዎ።

እንተውሓደ ካብ 6
ኣዋርሕ ክሳብ 4 ዓመታት

ንድሕሪት ገጹ/ንቕድሚት ገጹ ዝጥምት (ወይ
ተለዋጢ) መግትኢ

✔
እንተውሓደ ካብ 6
ኣዋርሕ ክሳብ 4 ዓመታት
ሓደ ናብ ቅድሚት ወይ ናብ ድሕሪት ገጹ ዝጥምት
መቚረኒ ምስኡ ለጊቡ ዝተሰርሖ ናይ ቆልዓ መግትኢ
ተጠቐሙ።

✔
እንተውሓደ ካብ 4
ዓመታት ክሳብ 7 ዓመታት
ናብ ቅድሚት ገጹ ዝጥምት ምስኡ መቚረኒ ለጊቡ
ዝተሰርሖ ሓደ መግትኢ ወይ ድማ መበረኺ መንበር
ኮይኑ ምስኡ ናይ ዓበይቲ ቁልፊ-መንበር ወይ ሓደ
ናይ ቆልዓ ናይ ድሕነት መቚረኒ ዘለዎ ተጠቐሙ።

ቅድሚ ናብቲ ዝቕጽል መድረኽ ምስጓሞም፡ ቆልዑ ክሳብ ነቲ ናይ ግዝፊ ደረታት ዝሰግርዎ ኣብ መግትኢኦም ክጸንሑ
ኣለዎም። ኩሉግዜ ናይ ሰናዒ መምርሒታት ተኸተሉ።

ሕዋስ መግትኢ ምስ ምስኡ ለጊቡ ዝተሰርሐ
መቚረኒ

እንተውሓደ ካብ 4
ዓመታት ክሳብ 7
ንቕድሚትዓመታት
ገጹ ዝጥምት መግትኢ ምስ ምስኡ ለጊቡ

3

ዝተሰርሐ መቚረኒ
መበረኺ መንበር ምስ ናይ ዓበይቲ ቁልፊ-መንበር
መበረኺ መንበር ምስ ተለቃቢ ናይ ቆልዓ መቚረኒ

ቆልዑ ዝልዓለ ድሕነት ዘለዎም ኣብቲ ድሕሪት እዩ።
ትሕቲ 7 ዓመታት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብቲ ቀዳማይ
መንበር ኮፍ ምባል ኣንጻር ሕጊ እዩ።*

*ሕድገታት ኣለዉ

ናይ ቆልዓ ናይ
መኪና መግትኢታት

ሓገዝ ኣበይ ይርከብ
ናብ 1300 780 713 ደውሉ
ናይ ተርጓሚ ኣገልግሎት እንተተደልዩ፡ ናብ 13
14 50 ደውሉ

Australian/New Zealand
Standard 1754 ክኸውን ኣለዎ

እዚ ምንጪ እዚ በቲ መደብ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ድራግ
ትምህርትን ንቕሓት ጽርግያን (SDERA) Smart Steps
ዝተዳለወ እዩ ምስዚ ዝስዕብ ብምምኽኻር፥

ነዚ ጠባቒ ጽሑፍ ድለይዎ

Kidsafe WA
kidsafewa.com.au
08 6244 4880

ንቆልዓኹም ኣብ ናይ ቆልዓ ናይ መኪና
መግትኢ ክትገብርዎ ሕጊ እዩ።

Australian
Standard
AS/NZS 1754

Australian
Standard

ቁልፊ-መንበር ሸጥ ኣብሉ
ነፍስ ወከፍ ቆልዓ።
ነፍስ ወከፍ ጉዕዞ።
ንቆልዓኹም ኣብ ናይ ቆልዓ ናይ መኪና
መግትኢ ክትገብርዎ ሕጊ እዩ።

Road Safety Commission
rsc.wa.gov.au
WALGA Roadwise Program
childcarrestraints.com.au

AS/NZS 1754

ትሕቲ 10 ዓመታት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ
ሓደጋ መኪና እንተጓኒፉኩም ናትኩም
ናይ ቆልዓ ናይ መኪና መግትኢ ብኻልእ
ክትትክእዎ ኣለኩም።

SDERA.wa.edu.au

እቲ ሓበሬታ ኣብ ግዜ ማሕተም ቅኑዕ እዩ ነይሩ።
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