
ኣብ ከባቢ መኪናታት 
ድኹን ኮይንካ ምጽናሕ

ናይ ስደተኛታት ፕሮግራም ጥዕና 
ኣሪዞና መምርሒ ግልጋሎት ጥዕና 

እዞም ሓደጋታት ብቐሊሉ ክውገዱ ይኽእሉ፡፡

ዋላ‘ኳ ብሕጹጽ ከምትመለሱ ሕሰቡ ብዘይገደስ ደቕኹም 
ኣብ ውሽጢ መኪና ፍጹም ክትገድፉ የብልኩምን፡፡

ሞተር እንዳሰርኸ ወይ ቁልፊ ኣብ ውሽጢ መኪና 
ክትገድፉ ኣይግባኣን 

ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ከም ስልኪ፣ ቦርሳ ወይ ሻንጣ 
ዝበሉ ኣብ ድቓስ ዘሎ ቖልኣ ስዒቡ ምቕማጥ ኣብኡ 
ከምዘሎ ክትርስኡ ኣይትኽእሉን፡፡ 

\ደቕኹም ኣብ ውሽጢ፣ ላዕሊ ወይ ትሕቲ መኪና 
ምጽዋት ከምዘይብሎም ኣምሕሩ፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ዝተኣጸወ መኪና ቖልኣ እንተርኢኹም 
ብ9-1-1 ደውሉ፡፡ 

ቖልኡ በይኖም ኣብ ውሽጢ መኪና ኣይትግደፍ 

ቖልኡ ንብሕቶም ኣብ ውሽጢ መኪና ምግዳፍ ወይ ኣብ 
ዘይተቖለፈ መኪና ንበይኖም ምግዳፍ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን 
ይኽእል፡፡ 

ቖልኡ ኣብ ውሽጢ መካይን ሕልፊ ሙቐት ቶሎ ክስምኦም 
ይኽእል፡፡ እዚ ሕልፊ ሙቐት ታሕቲ 14 ዝኾኑ ቖልኡ ምስ 
መኪና ዝተዛመደ ሞት ምኽንያት ካብ ዝመርሑ ሓደ እዩ፡፡ 
ከምእዎን ብፍላይ ኣብ ኣሪዞና ሙቐት ሓደገኛ ክኸውን 
ይኽእል፡፡ 

ሞተር እንዳሰርኸ ወይ ቁልፊ ኣብ መኪና እናሓለወ ቖልኡ 
በይኖም ኣብ ውሽጢ መኪና ኣይትግደፎም፡፡ እዚ ደቕኹም 
ኣብ ውሽጢ መኪና እናሓለዉ እቲ መኪና ንድሕሪት ወይ 
ቕድሚት ናይ ምኻድ ሓደጋ ዝመርሕ እዩ፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ዘይተቖለፈ መኪና ቖልኡ ንበይኖም ምግዳፍ 
ንህልፊ ሙቐት ወይ ንምእፋን ሓደጋ ምቕማጥ ይኸውን፡፡

እዞም ሓደጋታት ብቐሊሉ ዝውገዱ እዮም፡፡ ሕይወት ንምድሓን 
ኣብ እዋን ስኻር መኪና ንዘይምምራሕ ምምራጽ፡፡ 

ቀልጢፍካ መኪና ምምርሕ ከምዘድልየካ ትፈልጥ 
እንተኾይኑ፣ ክትሰቲ የብልካን፡፡

ናይ መስተ ትልሚ እንተሃሊዩካ፣ ብጊዜ ናብ ገዛ ከመይ 
ከምትኸይድ ሰኣሎ፡፡

ዝኾነ ዘይሰኸረ ሰብ ገዛ ከብጸሃክ ምሕታት፡፡

የዕሩኽን ኣባላት ስድራ ሰቲዮም ካብ ምዝዋር 
ዘይምብርትታእ፡፡

ዝሰኸረ ክኸውን ካብዝኽእል መራሒ መኪና ኣርስኻ 
ወይ ደቕኻ ናብዚ መራሒ መኪና ንኽትኣቱ 
ኣይትፍቐድ፡፡

መንገዲ ምቑራጽ

ዋላ ኳ መኪና እናዘወርኩም ኣይኹን ኣብ ከባቢ መኪናታት 
ድኹን ምዃን ኣገዳሲ እዩ፡፡ ብዛእባ ብድህነት ምቑራጽ 
መንገዲ ንስድራኹም ብምምሓር ናይዚ ጽቡቕ ልምዲ መርኣያ 
ንምዃን ርግጸኛ ኹኑ፡፡ 

መንገዲ ቅድሚ ምቑራጽ ብየማንን ጸጋም ዝመጹ 
መኪናታት ምርኣይ 

በቲ ዝተፈቐደ መሳገሪ ቦታ ጥራሕ ኣቋርጹ፡፡

ቖልኡ ናይ እሙን ኣብይ ሰብ ኢድ እንተይሓዙ መንገዲ 
ከቋርጹ ከምዘይብሎም ኣምሕሩ፡፡

ኣብ ደው መበሊ መኪናን መዘወሪ መንገዲ ጥንቓቐ ይሓሉ፡፡ 
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ናይ ድሕነት ቀበቶ ምጥቓም
ዋላ‘ኳ ብጥንቓቐ እንዳዘወሩ እንዳሓለወ ሓደጋ ክጎንፍ ዝኽእለሉ 
ኣጋጣሚ ኩሉ ጊዜ ክሕሉ ይኽእል፡፡ ድሉው ምዃን ኣገዳሲ ኮይኑ 
እዚ ንምግባር እቲ ዝበለጸ ሓደ መንገዲ እናዘወሩ እናሓለወ ድሕነት 
ቀበቶ ኩሉ ጊዜ ምግባር ይኸውን፡፡ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት

ድሕነት ቀበቶ በበኣመቱ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሂወት የድሕን፡፡

ኣብ ውሽጢ መኪና እናሓለዉ ዝበጽሕ ሓደጋ ናይ ምቑሳል 
እድል ብዝለኣለ ኩነት ይነክይ፡፡

ኣብ ኣሪዞና ድሕነት ቀበቶ ምጥቓም ሕጊ እዩ፡፡ ንስኻትኩምን 
ወይ ዝኾነ ተሳፈርትኹም ድሕነት ቀበቶ እንተዘይተጠቀቂሞም 
ንስኹም መቕጻእቲ ክትከፍሉ ግቡእ እዩ፡፡

ከምኡውን እዚ ድሕነት ቀበቶ ብኣግባቡ ምጥቓምኩም ምርግጋጽ 
ኣገዳሲ ይኸውን፡፡

እዚ ድሕነት ቀበቶ ሰለፍ በእንግደዐ ኣቢሉ ብኣፍ ልቢ ክኸውን 
ይግባእ፡፡ 

እዚ ድሕነት ቀበቶ ብዝባኖም ድሕሪት ወይ ብከባቢ ክሳድ ወይ 
ኣብ ትሕቲ ኢድ ክኸውን የብሉን፡፡ እዚ ንስኹም ኣብ እዋን 
ሓደጋ እንተኾይንኩም ንከቢድ መቑሰልቲ ምኽንያት ከኸውን 
ይኽእል፡፡ 
ኣብ ድሕነት ቀበቶ ዝኾነ ዝተቐደደ ነገር ክሕልዎ የብሉን፡፡ 
ደቕኹም በቲ ድሕነት ቀበቶ ምጽዋቶምን ቀዳዳ 
ዘይምፍጣሮምን ርግጸኛ ኹኑ፡፡ 

ድሕነት ቀበቶ መኪና 
ቖልኡ ዝተለመደ ድሕነት ቀበቶ ንምጥቓም ኣዝዮም ናእሽቲ 
ስለዝኾኑ ተመጣጣኒ ድሕነት ቀበቶ ክግጠም የድሊ፡፡ እቲ 
ትኽክለና ድሕነት ቀበቶ ምምራጽ ንድሕነት ደቕኹም ኣዝዩ 
ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

እቲ ዘይትኽክል ድሕነት ቀበቶ ምጥቓም ሓደገኛ ክኸውን 
ይኽእል፡፡ ናይ መኪና ድሕነት ቀበቶ ምስ ዕድመ፣ 
ክብደትን ቁመትን ደቕኹም ብትኽኽል ዝተነደፈ ምዃኑ 
ምርግጋጽ የድሊ፡፡ 
ብመሰረት ሕጊ ኣሪዞና ዕድሜኦም ትሕቲ 8ን ዝኾኑ ኩሎም 
ቖልኡን ወይ ካብ 4’9’’ ዝሓጸሩ ሰባት ኣብ ድሕነት ቀበቶ 
መኪና ወይ ልዕል ኣብዝበለ መቐመጢ ክኾኑ ይግባእ፡፡ 

ደቕኹም እንታይ ኣይነት ድሕነት ቀበቶ ከምዝደልዩ 
ንምውሳን ኣብ የማን ዘሎ ቻርት ተጠቐሙ፡፡ 

እቲ ትኽክለኛ ድሕነት ቀበቶ መኪና እንተሃሊዩኩም ብኣግባቡ 
ክተሓሓዝን ደቕኹም ብትኽክል ምቕማጥ ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

እዚ ድሕነት ቀበቶ ኣብ ኣፍ ልቢ ደቕኹም ጠቢቑ 
ከምዘይተኣሰረ ምርግጋጽ፡፡

እቲ መቑለፍን ናይ ኣፍ ልቢ መቓቐር ዝተኣሰረ ምዃኑ 
ምርግጋጽ፡፡

ናይቲ መኪና መቀመጢ ብዛእባ አጠቓቕማ እርግጸኛ 
እንተዘይኾንኩም፣ ነቲ ተወካሊ ሰፈራ ብምርካብን 
ተወሳኺ ፍልፍል ንሓገዝ ምሕታት፡፡ 

ምስ ሰተኹም፣ ፍጹም ኣይትዘውሩ
ድህሪ መስተ ወይ ድራግ ምስተጠቀምኩም ምዝዋር ፍጹም 
ድኹን ዘይኮንን ንስኻትኩም፣ ተሳፈርትኹም፣ ከምእውን 
ካልኦት ዘወርቲ መኪና ኣብ ከቢድ መጉዳእቲ ሓደጋ ምእታው 
ይኸውን፡፡ 

ሰቲዮም ብምዝዋሮም ምኽንያት በብኣመቱ ብዝበጽህ 
ሓደጋ በኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ይሞቱ

ሰቲዮም ምዝዋር ካብ ሕጊ ወጻእን ውጽኢቱ መቕጻእትን 
ንዝተወሰነ ጊዜ ኣብ ቤት መኣሰርቲ ይኸውን፡፡  

ሕግታት ትራፊክ ምኽባር
ኣብ እትዝውርሉ ጊዜ ናይ መጉዳእቲ ሓደጋ እትንክይሉ ዝቐለለ ሓደ 
መንገዲ ሕግታት ትራፊክ ኩሉ ምኽባርን ክንድዝካኣል ብድሕነት 
ምዝዋር እዩ፡፡ 

ወሰን ናሕሪ ምስኣብ፡፡ 

ኣብ ቀይሕ መብራሕቲ ንደው በል ምልኽት ደው ምባል፡፡

እንዳዘወሩ እናሓለወ ምብትታን ሓሳብ ምውጋድ፡፡

ኣብ ቕድሚኹም ዘሎ መኪና ብድሕሪኡ ኣዝዩ ብምጽጋእ 
ዘይምኽታል፡፡ 
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ደቕታት ኣብ ከባቢ መኪና ድህነቶም ምሕላው 




