
ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်သည် 

ပပ ငအ်ပပေါ် ပ ိုငါ်းက ို 

ပတ်ထ ါးသင ပ်ပ ါး 

ယ ဉ်တ ိုက်မှုတွင ်

ကပ ါးငယ်က ို 

ပ ါးကငါ်းစွ  

ထ နါ်းထ ါးန ိုငပ်စရန ်

ပိုခ ိုါးနငှ  ်ရင ်တ်က ို 

ပတ်ထ ါးသင သ်ည်။ 

ားထိငု်ခု ံ၂ လုးံမှာ ၁ လုးံကိ ုလွမဲှားစွာ 

အသုးံပြုနေတယ်ဆိတုာ သင်သိပါသလား။ 

 

 

ပအ က်ပ အချက်အ ါး  ိုါးက ို “ဟုတ်ပါသည်” ဟု သငပ် ြေန ိုငပ်ပ ြီးန ောက် 

သူတ ု ို့သည် အနည်ါးဆ ိုါး အသက် ၈ နစ်ှအရွယ်ပပညို့်ပပ ြီးနသောအခါ 

ကပ ါးတစ်န ောကသ်ည် ပပ ငန်ငှ  ်ပခ ိုါးနပေါ် ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်တစ်ခိုသ 

စ ါးရန ်အဆငသ်င  ်ြေစ်သည်။ 

 ကျွန်ပု်ကပ ါး၏ ဒ ါးမျ ါးသည် က ါးထ ိုငခ် ို၏ ပ ှှေ့ က်တွင်

ပကွါးန ိုငပ် သ  ါး။ 

 ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်၏ ပပ ငအ်ပ ိုငါ်းသည် န မ ်ပပ ါး တငပ် ါးတစ်ြေက်၊

ဝမ်ါးဗ ိုက်က ို  ြေတ်မထ ါးပ ။ 

 သတူ ို  ၏ ည်ပငါ်းတွင ်မဟုတ်ပဲ၊ ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်သည်

ကပ ါး၏ပခ ိုါးပပေါ်တွငသ်  ှ ှိန ပါသလောြီး။

 ကပ ါးသည် ခရ ြီးစဥ်တစ်ခို  ိုါးအတွက် 

မှနက်နပ်သ အပနအထ ါးက ို ထ နါ်းသ မ်ါးန ိုငပ် သ  ါး။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် အထက်ပြေ ် ပပ မျ ါးထဲမှ တစ်ခိုခိုက ို 

"မဟတု်ပါ" ဟိုပ ြေပ က၊ ပမငို့တ်ငထ် ုငခ် ကု ိုအသ ိုါး ပြုပ ။ 

သင က်နလား၏ က ားထ ိုငခ် ိုက ို မ ေ်ကေ်စ  အသ ိုားပ ြုပခငာ်းသည် အသက်န င န်သဆ ိုားပခငာ်း 

ကက ား ပခ ားေ ားချက်က ို ဆ ိုလ ို ါသည်။ ဤရ ိုားရ ငာ်းနသ  စည်ားမျဉားမျ ားက ို လ ိုကေ် ပခငာ်း 

ပြင  ်နကကက ွဲစရ မျ ားက ို နရ  ငရ်  ားန ိုငပ်ါသည်-

က ားထ ိုငခ် ိုအနပခခ မျ ား 

 က ါးထ ိုင်ခ ိုမျ ါး တပ်ဆင်ရန် ယ ဉ်ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ် သ ို  မဟိုတ် 

ပအ က်တွင ်ခ  တ်တွ ်ရောမျ ါးက ို အသ ိုါး ပြုပ ။ က ါးထ ိုငခ် ို

ထိုတ် ိုပ်သ  န င  ်ယ ဉ်ပ ိုင ်ှင ်လမ်ြီးညွှ  ်က်စွဲ စောအုပ်မှ

ခွင  ်ပြုထ ါး ခငါ်းမ ှ ပ က နစှ်မျ ြုါး  ိုါးက ို မသ ိုါးပ နငှ ။်

 ပ ှှေ့မျက်န ှမူနသော က ါးထ ိုငခ် ိုက ို ပအ က်ပ ိုငါ်းခ  တ်တွ ်ရောမျ ါး ြေင ်

တပ်ဆငထ် ါးပ က၊ ထ ုငခ် ုခ ည်နသော ထ ပ်တ ြ်ီးကက  ြီးချ တ်က ို အသ ိုါး ပြု 

ရပ မည်။ ပ ှှေ့မျက်န ှမူနသော က ါးထ ိုငခ် ိုမျ ါး တပ်ဆငရ်နအ်တွက် 

ပြစ်န ိုငလ်ျှင ်ထ ပ်တနါ်းကက ြုါးခ  တ်မျ ါးက ို အပမဲသ ိုါးပ ။ 

 က ါးထ ိုငခ် ိုမျ ါးက ို အ ဝငခ်ွငက်  တပ်ဆငထ် ါးသင ပ်ပ ါး ခ ါးပတ် 

 မ်ါးပ က င်ါးက ု စစ်န ြီးရောတွင ်တစ် က်မထက် ပ ိုမပ  ှေ့သင ပ် ။ 

 ရငပ်တ်သ ိုငါ်းကက ြုါးမျ ါးက ု   ိုပခ  စွော တငါ်းကျပ်ထောြီးလျှင ်ပခ ိုါးမျ ါး 

နပေါ်တွင ်ရငပ်တ်သ ိုငါ်းကက ြုါးမျ ါးက ု လက်ပြငို့ ်ညှစ်၍မရပါ။ 

 အနရြီးနပေါ်အနပခအန တွင ်ကောကွ ်ရ  ်အ ငသ်ငို့ရ်  ပသ 

ပ အ တ်ပ ှှေ့တွင ်ပန က် က်မျက်န ှမ ထ ါးပသ  က ါးထ ိုငခ် ိုက ို

ဘယ်နတ  မ  မ ထ ား ါနငှ ့်။

 က ါးထ ိုငခ် ိုအ ါး  ိုါးအတွက် တပ်ဆင ်ခင်ါး  မ်ါးည နခ်ျက်

မျ ါးက ို ဂ ိုတစ ိုက်ြေတ်ပပ ါး   ိုက်န ပ ။

 ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်နငှ  ်က ါးထ ိုငခ် ိုတပ်ဆင ်ခင်ါးဆ ိုင်ရ  အချက်အ က်မျ ါး 

အတွက် သင ယ် ဉ်ပ ိုင ်ှင၏် လမ်ြီးညွှ  ်က်စွဲစ အိုပ်က ို တ ိုငပ်ငပ် ။ 

 အသက် ၁၃ နစှ်ပအ က် ကပ ါးပတွက ို ပန က်ထ ိုငခ် ိုမှ

စ ါးသင ပ် တယ်။ 
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၄ 
အဆင ့် ထ ိုငခ် ို ခါား တ ်

မှန့်ကန့်စ ွာ 

ကွာား စ ား ပါ ။ 

အသကအ်ရ ယ်တ ိုငာ်းန င  ်

အဆင တ် ိုငာ်းတ င ်



အဆင ့် 

၁ 
 

နနွာက့်သ    - မျက့်နွှာမူခြင့်ား 
အဆင ့် 

၂ နရ ှေ့သ ို   - မျက်န  မူပခငာ်း အဆင ့် 

၃ BOOSTER SEATS 

နနွာက့်သ    မျက့်နွှာမူထွာားနသွာ 

က ားထ ိုငခ် ိုသည် သင ်ကနလားငယ် 

အတ က် အသ ိုားပ ြုရေ် အနက ငာ်းဆ ိုား 

ထ ိုငခ် ိုပြစ်သည်။ ယ ဉတ ိုက်မှု 

ပြစ်လျှင ်သင ်ကနလားက ို န  ှေ့   ိုက် 

ပ  ား ကနလား၏  ျက်စ ား လ ယ်နသ  

လည် ငာ်းန င  ်နကျ ရ ို ား က ို 

ြ စ ားမှုနလျှ  ချရေ် ၎ငာ်းတ ို  န င  ်အတူ 

နရ ှေ့လျ ားန ိုငန်သ  ကက ြုား ါ ရ  သည်။ 

နရ ှေ့သ ို  မျက်န  မူထ ားနသ  

က ားထ ိုင်ခ ိုသည့် ကန ား 

သ  င့်ားကက  ားနငှ ့် ထ  င့်ြ  ြျည့်နသွာ 

ကက  ား ါရ  ပပ ား ယ ဉတ ိုက်မှု 
တစ်ခိုအတ င်ား သင ်ကန ားသည့် 

အနရ ှေ့သ ို  နရ ှေ့လျ ားမှုက ို 

ကေ  ်သတ်န ားသည်။ 

ခမင ့်တင့်နပားနသွာ ထ  င့်ြ  သည့် 

သင ့်ကန ား၏  ြနဓွာက  ယ့် 

သန့်မွာနသွာ အစ တ့်အပ  င့်ား 

မျွာားနပေါ်တ င့် အ ဝင့်ြ င့်ကျ 

ခြစ့်နအွာင့် ထ  င့်ြ  ြါားပတ့်က   

နနရွာြျထွာားနပားသည့်။ 

 

ပြစ်န ိုငသ်မျှ က လ တလ် ိုား 

ကန ားနတ က   အနေ က်ဘက် 

မျက်န  မူ ထ ား ါ။ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

▪ က ါးပ ါးကငါ်းပရါးထ ိုငခ် ိုထိုတ် ိုပ်သ မှ သတ်မှတ်ထ ါးပသ  အရပ်နငှ ် / 

သ ို  မဟိုတ် အပ ါးချ နက်န  သ်တ်ချက်မျ ါးအတွငါ်း အ ဝငခွ်င်ကျ  ြေစ်သပရွှေ့ 

မ  မျ ါးသည် ကနလြီးနတွက ု အပန က် က်မျက်န ှမ  ထ ါးသင ပ် က င်ါး 

အနမရ က  ်ကနလြီးန ငို့ပ်တ်သက်နသော န ြီးပညောတကက သ ုလ် (AAP) မ  
အ က  ပြုထ ါးသည်။ 

▪ န ောက်သ ု ို့ မ က်န ောမူထောြီးနသော က ါးထ ိုငခ် ိုမျ ါးက ို အနရြီးနပေါ်အနပခအန တွင ်

ကောကွ ်ရ  ်အ ငသ်ငို့ရ်  နသောပ အ တ်ပ ှှေ့တွင ်ဘယ်နသ အခါမ  

မထ ားသင  ်ါ။ 

▪ ထိုတ် ိုပ်သ ၏ ည န ်က ါးချက်မ ောြီးအရ အပန က် က် ထ ိုငခ် ိုမျ ါးက ို 30-45° 

ပထ င ်တွင ်ပ ျ ချပ ။ 

▪ ကနလြီးသ ုငြ်ီးကက  ြီးက ု ပခ ုြီး၏ ပအ က်တွင ်သ ု ို့မဟုတ် ပခ ုြီးတွင ်န ရ ချထ ါးပပ ါး 

အ ဝငခ်ွငက် ပသချ  ခ ည်ထောြီးပ ။ 

▪ ရင ်တ်က စ်က ို ခ   ငြ်ီးကကောြီးအဆင သ် ို   ချ နည်  ပ ။ 

▪ ကပ ါး၏ဦါးပခ ငါ်းသည် ထိုတ် ိုပ်သ ၏ည န ်က ါးချက်အရ သ ို  မဟိုတ် 

က ါးထ ိုငခ် ို၏ထ ပ်ပအ က်မ  ၁  က်မပကျ ်  ှ သင သ်ည်။ 

▪ ကပ ါးရဲ  ပ ခပထ က်က က ါးထ ိုငခ် ိုနဲ  ထ တ  အဆငပ် ပပ တယ်။

 
▪ အ နည်ါးဆ ိုါး အသက် ၂ နစ်ှ ှ  ကပ ါးမျ ါး၊ သ ို  မဟိုတ် ၎င်ါးတ ို  ၏ ပန က် က်မျက်န ှစ  

က ါးထ ိုငခ် ိုအတွက် အရပ် နငှ /်သ ို  မဟိုတ် အပ ါးချ နက်န  သ်တ်ချက်မျ ါး 

ပကျ ် ွနပ်နပ က ပ ှှေ့မျက်န ှစ  က ါးထ ိုငခ် ိုတွင ်ထ ါးသင ပ် သည်။ 

▪ ကနလြီးသ ုငြ်ီးကက  ြီးက ု ပခ ုြီး၏ အထက် သ ို  မဟိုတ် ပခ ိုါးတွင ်ပနရ ချပပ ါး သပ်ရပ်စွ  

အ ဝငခွ်ငက်ျ ခ ည်ထောြီးပ ။ 

▪ ရင ်တ်က စ်က ို ခ   ငြ်ီးကကောြီးအဆင သ် ို   ချ နည်  ပ ။  

▪ က ါးထ ိုငခ် ို၏ အ မင န်ငှ /်သ ို  မဟိုတ် အပ ါးချ နက်န  သ်တ်ချက်မျ ါးအထ  တတ်န ိုငသ်မျှ 

၅ ပွ ြုင  ် ုင ်ကနလြီးသ ုင်ြီးကက ြုါး ြေင  ်ခ ည်ထ ါးပ ။  

▪ အသက် ၄ နစ်ှပအ က်ကပ ါးမျ ါး သ ု ို့နသော် ပပ င ်၄၀ ပကျ ်နသောသူမ ောြီးအတွက် 

ပ ိုမ ိုအပ ါးချ နက်န  သ်တ်ထ ါးသညို့် ကနလြီးသ ုငြ်ီးကက ြုါးပ  ှ ပသ  က ါးထ ိုငခ် ိုက ို 

အသ ိုါး ပြု ခင်ါးသည် အကျ ြုါး ှ   မ ်မည်။ 

 
▪ ကပ ါးမျ ါးသည် အနည်ါးဆ ိုါး အသက် ၄ နစ်ှပပညို့်ပပ ြီး သူတ ု ို့ အပ ှှေ့မ က်န ောမူ 

က ါးထ ိုငခ် ို၏ သ ုငြ်ီးကက ြုါးအနလြီးခ    ်က ို့သ်တ်နက ော်လွ ပ်ပ ြီးနသောသူမ ောြီး 

အတွက် ကောြီးထ ုငခ် ုခ ါးပတ်က ို ပနရ ချထ ါးပပါးသည ်  မ င တ်င်ထ ိုငခ် ိုတွင ်

စ ါးသင ပ် သည်။ 

▪ ပမငို့တ်ငထ် ိုငခ် ိုမျ ါးက ို ပပ ငန် ငို့ ်ပခ ိုါးခ ါးပတ်မျ ါး ြေင  ်သ  အသ ိုါး ပြု သင ်ပပ ါး 

ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်က ို နပါင ်သ ါးသန   ် ယ်ပတ  မှ မ သ ိုါးသင ပ် ။ 

▪ ပပ ငခ် ါးပတ်သည် ဗ ုက်နပေါ် မဟိုတ် ဲ၊ ပပ င်အပပေါ် ပ ိုငါ်း/တငပ် ါး 

တစ်ပ ျှ က် သပ်သပ်ရပ်ရပ် အ ဝငခွ်ငက်ျ ပတ်သင သ်ည်။ 

▪ ပခ ိုါးခ ါးပတ်သည်  ည်ပင်ါးနပေါ်မဟိုတ် ဲ၊ ပခ ိုါးတစ်ြေက်မ  ရစ်ပတ်ထ ါးက  

ရင ်တ်တစ်နလျှောက်လ ုြီးမ  ကပ်လ က် အ ဝငခွ်ငက်ျ ပတ်ထောြီးသင သ်ည်။ 

▪ ကပ ါးမျ ါးသည် ထ ိုငခ် ိုခ ါးပတ်က ို  က်ပမ င်ါးပအ က် သ ို  မဟိုတ် 

ပကျ ပန က်တွင ် ယ်ပသ အခ မှ မထ ါးသင ်ပ ။ 

▪ အနည်ါးဆ ိုါး အသက် ၄ နစ်ှနငှ  ်က ိုယ်အပ ါးချ န ်အနည်ါးဆ ိုါး ပပ င ်၄၀  ှ ပသ  

ကပ ါးမျ ါးအတွက် ပမငို့တ်ငထ် ိုငခ် ိုမျ ါးက ို ပ ိုမှနအ် ါး ြေင  ်အ က  ပြုထ ါးသည်။

 

 

အသက်၊ က ိုယ်အနလားချ ေ်၊ အရ ်န င  ်ြ  ှေ့ ပြ ြုားမှုအဆင န် ေါ်မူတည်၍ မ ေ်ကေ်နသ  က ားထ ိုငခ် ိုက ို နရ ားချယ ်ါ။ 




