
ကလေး�း ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ� လေး�းကင်း်လေး�း

တင်ဆ်ကသ်ူူ

အလေး�းကသ်ူု� � မျျကန်ှာားမျခူြခုံင်း်

ထိပ်ိ်ပိ်�င်း�် ချိိိတ်သ်ိုိ�င်း�်ကြိုး��ိ��ိ� ချိိိတ်ရ်န််

အပေါပ်ါ�တ််ငွ်း ်ချိိိတ်ပ်ြီးပ်း� ကြိုး��ိ�လုံးး��ဝမပေါလုံးိ��

ဘဲ/ဲ�ိး� � နိုိ�င်းဆ်န် �်နိုိ�င်းခ်ြချိင်း�်မရိိှိဘဲ ဲတ်င်း�်ပေါန်

ပေါအ�င်း ်ဆွ�ဲ� လုံးမ်ိပေါန်မု မရိိှိပေါ���င်း�် စစပ််ါ

ကးးထို�တ�်�ပ််သူည့်� ်စကရံ်ုံ�က တပ််ဆင်ထ်ိုးးလေးသူး ကလေး�း
အထို�ုး် ထိုု�င်ခ်ုံံ�သူု�င်း်ကြိုးက�ုးခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါက ်(ရှာားမျလေးတ့� နှာု�င်ပ််ါက 
ကးး�ကစ့်�စးအ�ပ််ကု� ကြကည့်�ပ််ါ) ကု� ရှာားပြီးပ်းး သူင်�က်းး၏ မျာ�က်�်
လေးသူး ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါကက်ု� အသူံ�းခြပ်�ထိုးးလေးကြကးင်း် အတည့်ခ်ြပ်�ပ်ါ။

30 �သူးးခုံ� �အ်ထို ု
ကလေး�းမျျးးအတက့်

ပေါဘဲ�ဘဲ�ရိိ်ှိထိိ�င်းခ်ျိး�သိုိ� � မပေါ�့�သို�ွ�ရန််မိ� အပေါရ�ကြိုး�း�ပ်ါသိုည်၊် ထိိ�သိုိ� �ခြ�စလ်ုံးှင်း ်ခြပ်င်း�်ထိန််ပေါသို� ဒဏ််ရ��ိ� ခြ�စပ်ေါစနိုိ�င်းသ်ိုည်။် 

သိုင်း��်ိ� လုံးမ်�ညွှ့န််ပေါပ်�မည်� ်ထိိ�င်းခ်ျိး�ပေါပ်် ရိိှိ ပ်ချိး��အမိတ်အ်သို��မိ���ိ� အပြီးမဲသိုး��ပ်ါ။

အလေးရှာာ�သူု� � မျျကန်ှာားမျခူြခုံင်း်

ဤထိုု�င်ခ်ုံံ�သူည့် ်အလေး�းကသ်ူု� � မျျကန်ှာားမျူ
လေးသူး ထိုု�င်ခ်ုံံ�တင့် ်မျဆံ�လေးတး�သူည့်� ်
ကလေး�းမျျးးအတက့ ်ခြ�စသ်ူည့်။်

ပ်င်�တ်င်ထ်ိုု�င်ခ်ုံံ�

�ကူြိုးကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံါးပ်တက်ြိုးက�ုးနှာာင်� ်
အဝံင်ခ်ုံင့်က်ျခြ�စလ်ေးစ�� ်ဤထိုု�င်ခ်ုံံ�သူည့် ်

ကလေး�းကု� ပ်င်�တ်င်လ်ေးပ်းပ်ါသူည့်။်

ထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံါးပ်တက်ြိုးက�ုး

သူင်�က်လေး�းကု� ထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံါးပ်တက်ြိုးက�ုး
ပ်တ�်� ်အသူင်�ခ်ြ�စမ်ျခြ�စ ်သူရုှာာု�� ်

အဆင်� ်5 ဆင်� ်စစလ်ေးဆးမျကုု� သူံ�းပ်ါ။

ကလေး�းထိုု�င်ခ်ုံံ�လေးပ်် ရှာာု 
အ�မုျ�်ဆံ�းနှာာင်� ်အခြမျင်�ဆ်ံ�း 
အမျာတအ်သူးးမျျးးနှာာင်� ်
တု�ကဆ်ု�င်၍် စစပ််ါ။

သူု�င်း်ကြိုးက�ုးမျျးးများ �မ်ုျ
လေးခုံါကမ်ျလေး��� �ကလ်ေးခုံျးင်း်
တစလ်ေးခုံျးင်း်အကျယ််
စး လေး�ျး�လေး�ျး�ထိုးး၍ 
အဝံင်ခ်ုံင့်က်ျခြ�စလ်ေး�ပ်ါလေးစ။ 

အလေး�းက�်က ်ခုံျုတ်
သူု�င်း်ကြိုးက�ုးကု� မျာ�က်�လ်ေးသူး 
ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါကတ်င့် ်
လေးသူခုံျးခုံျုတထ်ိုးးပ်ါ။

သူင်�က်လေး�းကု� ကးး
ထိုု�င်ခ်ုံံ�တင့် ်လေးကျးများ
ပြီးပ်းး လေးအးကပု််�င်း်ကု� 
အဝံင်ခ်ုံင့်က်ျ လေး��းခုံျပ်ါ။ 

ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�ကု� လေး��းတကျ
တပ််ဆင်၍် ထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံါးပ်တ်
ကြိုးက�ုးကု� လေးသူခုံျးကျပ််လေး�
လေးအးင်ပ််တပ််ါ။

ပေါဘဲ��င်း�်စ�ွစတ်င်းခ်ြချိင်း�်

သူု�င်း်ကြိုးက�ုးမျျးးများ ပ်ခုံံ�းအထိုု
အခြမျင်�တ်င့် ်ရှာာုသူည့်။်



ကလေး�း ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�နှာာင်� ်ထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံ�း်အးး�ံ�းအတက့ ်ခုံျုတ်

သူု�င်း်ကြိုးက�ုးတု�င်း်များ လေးခြ�းင်�တ်�း်လေး��မျည့်။် ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါကက်ု�

�ာမ်ျးမျး�� ်ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုး အဆကက်ု� �ု�အပ််နှာု�င်သ်ူည့်။် 

ထိုု�င်ခ်ုံံ�များ အလေး�းကသ်ူု� � မျျကန်ှာားမျလူေး�လေးသူးအခုံါ ထိုု�င်ခ်ုံံ�အထို�ုး်ကု� 

အသူံ�းခြပ်��ု� � မျလေးမျ�ပ်ါနှာာင်�။်

ထိုု�င်ခ်ုံံ�ခုံါးပ်တက်ြိုးက�ုး သူု� �မျဟု�တ ်Isofix ခုံျုတမ်ျျးးကု� သူံ�းပ်ါ။

ကလေး�းပ်င်�တ်င်ထ်ိုု�င်ခ်ုံံ�မျာ ကလေး�း

ကု� မျ�ယ်ရ်ှာားးမျး ၎င်း�်တ်ိ� �� စစပ်ေါဆ�

မု အဆင်း� ်5 ဆင်း�လ်ုံးး��နိုငိ်း� ်ခြပ်ည်�မ်း

ပေါ���င်း�် ပေါသိုချိိ�ပ်ါပေါစ။

၎င်း်တု� �က အဆင်� ်5 ဆင်��်ံ�းကု� 
မျလေးအးင်ခ်ြမျင်ပ််ါက ပ်င်�တ်င်ထ်ိုု�င်ခ်ုံံ�

တင့် ်ဆကရ်ှာာု�မျည့်။်

၎င်း်များ 145cm ခုံ�် �တင့် ်ခြ�စသ်ူည့််

ထိုု�င်ခ်ုံံ�တင့် ်အတည့်ခ်ြပ်�ထိုးးလေးသူး ဩစလေးကြတး�ျ စနံှာ�ုး် စတစက်းနှာာင်� ်

AS/NZS 1754 ဟု�ဆု�သူည့်� ်အညွှ�ှး်စးသူးး ပ်ါရှာာုလေးကြကးင်း် လေးသူခုံျးပ်ါလေးစ။ စတစ်

ကးမျျးးသူည့် ်ပ်ျကစ်းးခြခုံင်း် သူု� �မျဟု�တ ်ကး့လေး�ခြခုံင်း် မ ရှာာု�ပ်ါ။ သူင်�လ်ေး�ျး်လေးသူး 

စတစက်းမျျးး မျပ်ါသူည့်� ်ထိုု�င်ခ်ုံံ�မျျးးကု� အသူံ�းမျခြပ်��ပ်ါ။

ကလေး�းထိုု�င်�်� ်လေး�းအကင်း်ဆံ�းလေး��းများ အလေး�းက�်က ်ထိုု�င်ခ်ုံံ�မျျးးတင့် ်
ခြ�စသ်ူည့်။် အ�ပ်် 145cm လေးကျး် အသူက ်12 နှာာစ ်အ�့ယ်က်လေး�းမျျးးသူည့် ်
အလေးရှာာ��က ်ထိုု�င်ခ်ုံံ�တင့် ်ထိုု�င်န်ှာု�င်သ်ူည့်။် 

အလေး�းကသ်ူု� � မျျကန်ှာားမျလူေးသူး ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�ကု� အ��ပ််��ပ််လေးသူး  
လေး�အတုတ်ပ််ထိုးးသူည့််�လေး��းတင့် ်�ယ်လ်ေးတး�မျာ မျထိုးးပ်ါနှာာင်�။်

ကလေး�း ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ� လေး�းကင်း်လေး�း

င်းါ�ဆင်း� ်စစပ်ေါဆ�မု

ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�ကု� 
လေး�းကလ်ေးကျးများထိုးး
�မျည့််

ထိုု�င်ခ်ုံံ� အစပ််တင့် ်
ဒူးးူလေးကး့ထိုးး�မျည့််

လေးပ်ါင်သ်ူု�င်း် ခုံါးပ်တ်
ကြိုးက�ုးကု� လေးပ်ါင်မ်ျျးး
အလေးပ််တင့် ်ထိုးး
�မျည့််

ပ်ခုံံ�းခုံါးပ်တက်ြိုးက�ုးက 
ပ်ခုံံ�းအ�ယ်လ်ေး��း 
တစလ်ေး�ားကတ်င့် ်
က� ��်� �ခ်ြ�တရ်ှာာုလေး��မျည့််

ခုံ�းးကြကးခုံျု�တ်စလ်ေး�ားက်
�ံ�း ဤအလေး�အထိုးးတင့် ်
ဆကရ်ှာာုလေး�နှာု�င်သ်ူည့််

1 3 4 5

လေး�းကထ်ိုပ်် အခုံျကအ်�ကအ်တက့ ်ELAA ၏ လေး�းကင်း်စး့ စတင်ခ်ြခုံင်း် ဝ�ဆ်ု�က ်www.childroadsafety.org.au ကု� ဝင်က်ြကည့်�ပ််ါ

2

အလေး�ား�အတင်း်��ပ််နှာု�င််
လေးသူး ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုး

ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုး

အထို�ုး် 
�းးတံ

ကလေး�းထိုု�င်ခ်ုံံ�အတက့ ်မျာ�က်�်

လေးသူး ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါကက်ု� အသူံ�းခြပ်�

လေးကြကးင်း် လေးသူခုံျးပ်ါလေးစ။

၎င်း်တု� �ကု� ဤပံ်�တင့် ်ခြပ်သူထိုးးသူည့်� ်

လေး��းမျျးးတင့် ်လေးတ့� နှာု�င်သ်ူည့်။်

မျာ�က်�လ်ေးသူး ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါကတ်စ်

ခုံ�ကု� ရှာား�� ်သူင်�က်းး �ကစ့်�စးအ�ပ််

ကု� သူံ�းပ်ါ။

ခြပ်သူထိုးးသူည့်� ်လေးအးကပု််�င်း် 

ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုးနှာာင်� ်ကျပ််လေး�

လေးအးင်ခ်ုံျုတလ်ေးသူး လေးအးကပု််�င်း် 

ခုံျကက်ု� ISOFIX ခုံျုတမ်ျျးးခြ�င်� ်

တပ််ဆင်ထ်ိုးးလေးသူး ကးးထိုု�င်ခ်ုံံ�

မျျးးတင့်သ်ို� အသူံ�းခြပ်�ပ်ါသူည့်။်

အလေးပ််ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုး ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါက်

အလေး�းက�်က ်စင်ခ်ုံျုတ်

သူု�င်း်ကြိုးက�ုး ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါက်

လေးအးကပု််�င်း် ခုံျုတတ်ယ့်က်ြိုးက�ုး

ကျပ််လေး�လေးအးင်ခ်ုံျုတလ်ေးသူး 
လေးအးကပု််�င်း် ခုံျက်

အလေး�းက�်က ်ခုံျုတ်

သူု�င်း်ကြိုးက�ုး ခုံျုတ�်�်

အလေးပ်ါက်

ကြကမ်ျးခုံင်း် ခုံျုတသ်ူု�င်း်ကြိုးက�ုး 

ခုံျုတ�်�အ်လေးပ်ါက်


