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دڵنیایی لەناو ئوتومبیلدا – ئاوا خۆت 
و منداڵەکەت دەپارێزیت

پێش کڕین بەتاقیبکەرەوە!
کەرەسەکە دەبێت لە گەڵ منداڵ و ئوتومبیلەکەدا بگوونجێت.

درووست دایبمەزرێنە!
زانیاری لەسەر چۆنێتی دامەزراندنی کورسی ئوتومبیل بۆ منداڵەکە وە بەکارهێنانی پەیدا بکە. بەوردی لەسەر 

ڕێنوێنییەکان بڕۆ.

ڕوی منداڵەکە زوو وەرمەگێڕە! 
لێگەڕێ منداڵەکەت ڕوو لەدواوە دابنیشێت هەتا ئەوەندەی کە بکرێت، باشترین ئەوەیە کە تا ٤ ساڵی بێت.

بەوردی کۆنتڕۆڵی بکە! 
منداڵ دەبێت بە دڵنیایی وە بە قایشی درووست بەستراوەوە دابنیشێت پێش ئەوەی کە تۆ ئوتومبیلەکە ئیش پێبکەیت.

سەرینی پاراستنەکە لە کار بخە! 
کۆنترۆلی ئەوە بکە کە سەرینی پاراستنی کورسی پێشەوە لە کارخراوە ئەگەر منداڵ لە پێشەوە دابنیشێت.

نامیلکەکە بە خۆڕاییە وە دەتوانرێت لە دەزگای هاتووچۆ ڕاسپێردرێت بە ژمارە تەلەفۆن ٠٠ ٧٥٥ – ٠٢٤٣.

ئەگەر زانیاری پتر دەخوازیت؟ پێمان خۆشە پەیوەندیمان پێوە بکەیت.
www.trafikverket.se دەزگای هاتووچۆ.
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ئایا ڕێچارەی لێقەومان هەیە؟
ئایئایا دەتوانریت قایش بۆ دوو منداڵ بەکاربهێنرێت؟ دەتوانرێت کۆڕپەکە لە باوەش دابنرێت؟ نەخێر، هیچ ڕێگاچارەیەکی لێقەومان 
نیە کە جێگایی دڵنیایی بیت. هەر منداڵێ پێویستی بە جێگای خۆی، قایشی خۆی وکەرەستەی پپاراستنی خۆی هەیە. منداڵ قەت 

نابێت لە باوەشی گەورە بێت لە ئۆتۆمبیلدا.
 

مرۆڤ جی بکات گەر بێتوو منداڵەکە نەیەوێت لە جێگای خۆی دابنیشێت؟
ئۆتۆمبیلەکە بوەستێنە و پشوویەک وەربگرە ...

چەند کەس بۆی هەیە سواری ئۆتۆمبیل بن؟
سەرنیشینەکان بۆیان نیە زیاتر بن لەو ژمارەی سەرنشینانەی کە لە بەڵگەی تۆمارکردنی ئوتومبیلەکەدا هاتوە. سەرنیشینەکان لەو 

جێگایانە دائەنیشن کە تەرخانکراوە بۆیان. 
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کەی منداڵەکە ڕوو لە پێشەوە دائەنیشێت لە ناو ئۆتۆمبێل؟
هەوڵ بدە منداڵەکەت ڕوو لە دواوە دابنیشێت لە ناو ئۆتۆمبێل هەتا بکرێت )تا نیزیکەی تەمەنی ٤ ساڵ(. سەری منداڵ گەورەیە 
فڕێدەدرێت/ منداڵەکە  سەری  ئەدات،  ڕوو  بەیەکدادان  ڕووداوی  کاتێ  ناسکە.  ملی  هەورەها  لەشی،  لەگەڵ  بەراورد  قورسە  و 
هەڵدەدڕێت بە هێزێکی زۆر بۆ پێشەوە و دواوە. لە حالەتی دانیشتنی منداڵ ڕوو لە دواوە، منداڵەکە باشتر دەپارێزریت لە کاتی 

بەیەکداداندا. 

لە کوێ کورسی بۆ منداڵی پەککەوتە دەستدەکەوێت؟
بەکاربهێنن.  دەستدەکەوێت  بازاڕ  لە  کە  ئاسایی  ستانداری  گوێرەی  بە  کورسی  ناتوانن  پەککەوتە  مندااڵنی  لە   هەندێ 
ئەو جۆرە کوشنانە بە هیچ جۆرێك دەست نادات بۆ منداڵی لە جووڵە کەوتوو. بنکەی ئامرازگوزاریی لەگەڵ بەشێ ڕاهێنان بۆ 
شێوەیەکی  بە  کورسی  گوونجاندنی  و  بەکارهێنان  بۆ  ئەکەن  پێشکەش  پراکتیکی  یارمەتی  و  ئامۆژگاری  پێکەوە  وەگەڕهێنانەوە 
تایبەتی. گەر ئەوەش نەگوونجا ئەوا پەنا ئەبەن بۆ شێوەی دیکە بۆ سازادانی کوشن لە ئۆتۆمبێل. ئەتوانی کتێبی ”بە دڵنیایی سەفەر 
لە  تەندروستی  دانشتگای خزمەتگووزاریی  لە  داوابکەی  هاتووچۆدا”  لە  دڵنیایی  لە  کەوتوو  لە جووڵە  منداڵی  دەربارەی   – بکە 
لینشۆپینگ، دامەزراوەی حووکومی بۆ کاروباری ڕێگا و لێکۆڵینەوەی گواستنەوە، یاخوود لە فیدراسۆنی نیشتمانی بۆ مندااڵن وە 

الوانی لە پەککەوتە.
 

دەستی دوو، دەبێ مرۆڤ لە چی بیربکاتەوە؟
پتەون.  بزانیت  و  بکەیت  بەشەکان  کۆنتڕۆلی  بتوانی  ئەوەی  بۆ  الدە،  کورسیەکە  بەرگی  کەوتبێت.  کورسیەکە  بە  زیان   نابێت 
هەموو پێداویستی یەکانی لەگەڵ بێت و هەروەها ڕێنمایی بەستنی لەگەڵدا بێت. ئاگادار بە لەوەی کە کورسی منداڵ پەسەندکراوە لە 

ئەوروپا و نیشانەی Eی پێوەیە و هەروەها ژمارەی پەسەندکراو دەبێت ٠٣ یان ٠٤ دەست پێ بکات. 

ژنی دووگیان، دەبێ مرۆڤ لە چی بیربکاتەوە؟
لەسەر  ڕائەکێشێت  قایشەکە  دایکەکە.  سکی  ناو  کۆڕپەی  و  دایك  بۆ  ئەبەخشێ  دڵنیایی  کە  بەکاربهێنە،  ئۆتۆمبێل   قایشی 
بێتوو ڕووداو ڕووبدات،  نەخووریت. گەر  لێ  ئۆتۆمبێل  دوایی سکپڕیدا  کاتی  لە  بدە خۆت   ئێسکی سینگ و ژێر سکدا. هەوڵ 
ئەوا فەرمانی ئۆتۆمبێلەکە و سەرینی بەیەکدادان لەوانەیە زیان بە منداڵەکە بگەیەنێت. کەمەربەندی تایبەتی هەیە بۆ ئافرەتی سکپر، 

بەاڵم هیچ دڵنیایی یەك نابەخشێت تەنها بۆ ئیستراحەتە. 

کەی منداڵ بۆی هەیە لە جێگایەك دابنیشێ کە سەرینی پاراستنی )ئێرباگ( تێدابێت؟
کاتێ مندالەکەت ١٤٠ سەنتیمەتر درێژە دەتوانیت بە دڵنیایی دابنیشێت لە شوێنێ/جێگایێ کە سەرینی بەیەکدادانی پێوە بەستراوە. 

ئایا سەرینی پاراستنی تەنیشتەکان مەترسیدارە بۆ منداڵ؟
مەترسی زیان پێگەیاندن بە هۆی کرانەوەی سەرینی پاراستنی تەنیشتەکان کەمە بۆ منداڵ گەر لە ساواپارێزدا یان روو لە دواوە 

دانیشتبیت. 
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پرسیار و وەاڵم دەربارەی منداڵ لە ناو ئۆتۆمبێلدا
ئایا منداڵ لە کورسی پێشەوە یاخوود لە کورسی دواوە دابنیشێت؟

کورسی دواوە دڵنیاترە بۆ منداڵ، گەر بێتوو بیر بکرێتەوە لە بەیەکدادان. بەاڵم ئەمە ئەو منداڵە ناگرێتەوە کە ڕوو لە دواوە دانیشتووە 
لە کورسی منداڵ لە ناو ئۆتۆمبیل. هیچ جیاوازی یەك نیە دەربارەی دڵنیانی لە دانیشتنی منداڵ لە کورسی پێشەوە یان لە کورسی 
بێتوو  پێویستی منداڵەکەش ڕەچاو بکات. گەر  دواوە بەو مەرجەی کە سەرینی بەیەکدادان داخرابێت. دوای ئەوە دەبێت مرۆڤ 

مرۆڤ وەك گەورە سااڵن بە تەنها لە ناو ئۆتۆمبیلەکە بێت، ئەوا باشتر وایە منداڵەکە لە کورسی پێشەوە بێت.
 

کام جێگا لە ناو ئۆتۆمبێلەکە دڵنیا ترینە؟
جێگای ناوەڕاست لە کورسی پشتەوە دڵنیاترین جێگایە بۆ دانیشتن، بەو مەرجەی پاڵپشتی سەر و قایشی سێ خاڵی لێبێت گەر بێتوو 

ڕووداوی بەیەکدادان ڕووبدات. کاتێ لەم جێگایە دانیشتووی، ئەوا دووری لە لە خاڵەکانی پێکدادان.

لە کوێ کورسی منداڵ بۆ ئۆتۆمبیل ئەکڕێت؟
لەو فڕۆشگایانەی کە تەرخانکراوە بۆ فڕۆشتنی کەرەستەی دڵنیایی منداڵ هەن و لە الی فڕۆشیاری ئۆتۆمبێل. لە گەڵ ستافێ قسە 

بکە کە لێزانە لە کارەکەیدا.

کام کورسییە باشترینە؟
کورسیەکە تاقیبکەوەوە کاتێ منداڵەکە لە ناوی دانیشتووە. کوشنەکە دەبیت پەسەندکراو بێت بە گوێرەی کێشی منداڵەکە، نابێت نە 
گەورە بیت و نە بچووك. کورسی یەکی تۆکمە بکڕە کە تەنیشتەکانی پتەو بێت، بۆ ئەوەی منداڵەکە بپارێزیت لە کاتی بەیەکدادان 

لە تەنیشتەوە.

مرۆڤ چۆن ئەزانێت کە کورسییەکە پەسەندکراوە؟
کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبێلدا یاخوود سەرینی قایش دەبێت پەسەندکراو بێت بۆ ئەوروپا ونیشانەی Eی پیوە بێت بە پێی ڕێنمایی 
یەکانی ێ گێ یاخوود پێرەونامەی ێ سێ ێ ٤٤-٠٣، یاخوود جۆری تازەتر. ئەمەش ئەوە ئەگەیەنیت کە ژمارەی پەسەندکراو 

دەبێت ٠٣ یان ٠٤ دەست پێ بکات.

چۆن بزانرێت کورسیەکە بە شێوەیەکی ڕاست دامەزراوە؟
مۆدێلی جیاواز بە شێوەی جیاواز ئەبەستریت. کاتێ کورسی ئەکڕیت زانیاری لەسسەر دامەزراندنی هەروەها یارمەتی وەربگرە 

لە ستافی زانا. ڕێنمایی یەکان بە ووردی ڕەچاو بکە.

کەی کورسییەکە بچووکە؟
باشی  بە  واتە  وەرناگرێت،  پشتیوانی  تەواوی  بە  منداڵەکە  سەری  کە  بچووکە  کاتێ  ئۆتۆمبێل  لە  منداڵ  کورسی  یان  ساواپارێز 
دانەنیشتووە. منداڵەکە دەبیت بە ئیستراحەت دابنیشێت، سەری بپازرێت و شوێنی پێیەکانی ببێتەوە. پاراستنەکەش دەبێت پەسەندکراو 

بێت بە گوێرەی کێشی منداڵەکە. 
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کورسی بە قایش /سەرین

لە تەمنی نیزیکەی ٤ ساڵی هەتاوەکوو ١٠-١٢ سااڵن 

پزیشك و لێکۆلەڕەوەکان ڕێنمایی ئەکەن بۆ ئەوەی کورسی قایش یان سەرینی قایش بەکاربهێنرێت بۆ منداڵ هەتاکوو تەمەنیان دەبێتە 
١٠-١٢ ساڵ. منداڵ دەبێت بەرز دابنرێت بۆ ئەوەی قایشی ئۆتۆمبیل لەشی بیپارێزیت لەبەرئەوەی ئێسکەپەیکەری گەشەی نەکردووە 
بە تەواوی. بە گوێرەی یاسا دەبێت بۆهەموو مندااڵن دەزگای پاراستنی تایبەتی بەکار بهێنرێت، وەك ساواپارێز، کورسی منداڵ لە 

ئۆتۆمبیلدا، کورسی قایش یاخوود سەرینی قایش/سەرین. 

قایش دەبێت بە شێوەیەکی ڕاست دابنیشێت
ڕانی،  بەرەو سەر  ئێسکی سینگی  لەسەر  بێت،  ملی  نیزیکی  کە  بە شێوەیەك  ڕابکێشیت  قایشەکە  ئەوەی  بۆ  بدە  منداڵ  یارمەتی 
نەک لسەر سکی. هەرچەند کەمەربەندەکە لە لەشی مندالەکەوە نیزیك بێت باشتر ئەیپارێزێت. هەوڵ بدە جلی ئەستووری منداڵەکە 

بکەیتەوە، بۆ ئەوەی بتوانیتقایشەکە ”بەشی کەفەڵ” بە باشی رابکێشیت و تووندی بکەی لە ژێر جلە ئەستوورەکەوە.

کورسی قایش یاخوود سەرینی قایش
جیاوازی لە نێوان کورسی قایش و سەرینی قایش بریتی یە لە پاڵپشتی پشت کە بەرزە. کورسی قایش باشترین شتە بۆ منداڵ گەر 
بیتوو منداڵەکە لە شوێنێک دانیشتبێت کە پاڵپشتی سەری نەبێت. کورسییەکەش یارمەتی دەرە بۆ جێگیرکردنی قایشەکە لە جێگای 

خۆی لە کاتێکدا کە منداڵە نووستوە.

سەرینی پاراستن لەکار بخە
منداڵ کاتێ روو لە پێشەوە دانیشتووە لە کوشنی منداڵ لە ناو ئۆتۆمبێل، یاخوود کورسی قایش یان سەرینی قایش بەکارهێنراوە، 
لە هەمان کاتدا سەرینی پاراستن بەستراوە، ئەوا لەو حالەتە مەترسی تووشبوونی زیان پێگەیاندنی هەیە. کاتێ مندالەکەت ١٤٠ 

سەنتیمەتر درێژە دەتوانیت بە دڵنیایی دابنیشێت لە شوێنی سەرنیشین کە سەرینی پاراستنی پێوە بەستراوە. 

ئەم خااڵنەی الی خوارەوە کۆنتڕۆل بکە
قایشی ئۆتۆمبێل هەردوو منداڵەکە و کورسی یەکە یاخوود سەرینەکە دەگریت لە شوێنی خۆی.   •

قەت نەهێڵی قایشەکە لە ژێر باڵی منداڵەکە قایم بکرێت.  •

قایش دەبێت لە الی مل بە شێوەیەکی ئیسترااحەت جێگیر بووبێت.  •

ئاگادار بە ”بەشی کەفەڵ” قایش نابیت بەرز دابنیشێت. دەبیت جێگیر کرابیت لەسەر ڕانی منداڵەکە، نەك لەسەر سکی.  •

پەیوەندی بکە بە وەرشەیەکی باوەڕپێکراوی ئۆتۆمبیل بە گوێرەی مۆدیلی ئۆتۆمبیلەکەت بۆ لەکارخستنی سەرینی پاراستن،   •
گەر بێتوو کلیلی داخستنی سەرینی پاراستنت لە ئۆتۆمبیلەکەتدا نەبێت.

کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیل دەبێت پەسەندکراو بێت لە ئەوروپا و نیشانەی E ی پێوە بێت، زیاتر لەسەر ئەو بابەتە بخوێنەوە   •
لە الپەڕە ٨ لە ژێر ناونیشانی ”پەسەندکراو هەڵبژێرە و تاقی بکەرەوە”.



14



13



12

کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیل کە ڕوو لە دواوە دائەنریت
لە تەمەنی نیزیکەی ٧ مانگ هەتاکوو تەمەنی ٤ ساڵە

کاتێ مندالەکە ئەتوانێ دابنیشیت بە باشی بە بێ ئەوەی یارمەتی پێویست بێت، ئەوا کاتی ئەوە هاتووە کە ساواپارێزەکە بگۆڕیت 
بە کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیل کە ڕوو لە دواوە دائەنرێت. ساواپارێزەکەڕوو لە دواوە دائەنرێت/ئەچەسپێندریت لە کورسی پێشەوە 
یاخوود کورسی دواوە. کۆنتڕۆلی جۆری کورسی یەکەش بکە، بزانە پەسەند کراوە بۆ بەستین لە کورسی پێشەوە یان دواوەی 
تووشبووبی زیان  کە مەتری  بەرچاو  بخەرە  ئەوەش  لە جێگای خۆی.  ئەکرێت  قایم  قایشی کورسیەکە  بە  منداڵەکەش  ئۆتۆمبیل. 

پێگەیاندن زۆرترە لە حالەتی بەیەکدادانی ئۆتۆمبیلدا گەر بێتوو منداڵە ڕوو لە پێشەوە لە ناو کورسی یەکەی دابنیشێت.

ڕەچاوی رینمایی دامەزراندن بکە
کورسی روو لە دواوە بە بورغی و کەرستەی تایبەتی ئەبەسترێت. کەمەربەندی ئۆتۆمبیل یارمەتیدەرە بۆ جێگیرکردنی کورسی 
یەکە لە جێگای خۆی. لە کورسی پێشەوەی ئۆتۆمبیلەکە، کورسی مندال بە شێوەیەکی الر بەسەر دەشبوولی ئۆتۆمبیلەکە )نەك جامی 
ئۆتۆمبیلەکە، هەرگیز نا( ئەبەسترێت. ئەو کورسی منداڵەی کە ترخان کراوە بۆ بەستن لە کورسی دواوەی ئۆتۆمبیل، ئەوا کورسی 
 یەکە قاجی یارمەتیدەری هەیە کە جێگیر دەکرێت لەسەر زەوی ئۆتۆمبیلەکە. ئاگادار بە لەوەی کە جۆرە مۆدیلی جیاواز هەیە، 

بە ووردی ڕەچاوی ڕێنمایی یەکان بکە.

زوو ڕووی منداڵەکە مەگۆڕە
تا بکرێت مندال ڕوو لە دواوە دائەنرێت. كاتێ کە سەری منداڵ بە تەوای جێگای خۆی ناگرێت لە کاتی دانیشتن لەسەر کورسی 
ئەکات  پێویست  کاتە  ئەو  هاتووە.  منداڵ  کورسی  گۆڕینی  کاتی  ئەوەیە  مانای  ئەوا  ئەکات،  زیاد  منداڵەکە  کێشی  یاخوود  یەکەی 
دائەنرێت،  پێشەوە  لە  ڕوو  کە  پەسەندکراو  منداڵی  کورسی  دەربارەی  دابنرێت.  دواوە  لە  ڕوو  کە  گەورەتر  بە  گۆڕینەوەی  بە 
یان  قایش  سەرینی  کە  ئەوەیە  دڵنیاتر  هاڵبژاردەی  الدەدرێت.  لێ  بەستنی  کەرستەکانی  و  بورغی  و  یەکە  کورسی  کەمەربەندی 

کورسی قایش ئەوەیە کە قایشەکە بەرەو کەفەڵ وەڕانی منداڵەکە ئاراستە بکرێت.

ئەم خااڵنەی خوارەوە بە ووردی ڕەچاو بکە
کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیل دەبێت پەسەندکراو بێت لە ئەوروپا و نیشانەی E ی پێوە بێت، زیاتر لەسەر ئەو بابەتە بخوێنەوە   •

لە الپەڕە ٨ لە ژێر ناونیشانی ”پەسەندکراو هەڵبژێرە و تاقی بکەرەوە”.
دابنە  یەکە  لەسەر کورسی  ئەبەسترێت. قورسایی  تایبەتی  بە بورغی و کەرەستەی  ئۆتۆمبیل زۆر جار  لە  منداڵ  کورسی   • 

و قایشەکانی ڕاکێشە بۆ ئەوەی کورسی یەکە بە شێوەیەکی پتەوە جێگیر بێت. 
منداڵ ئەو قایشە بەکار ئەهێنیت کە هی کورسی منداڵە لە ئۆتۆمبیلدا. قایشەکە ڕاکێشە. ئاگادار بە لەوەی بەشێکێکی قایسەکە   •

”بەشی کەفەڵ” بەرز دانەنیشێت. وە دەبێت لە سەر ڕانی منداڵەکە بێت و نەك لەسەر سکی منداڵەکە.
منداڵ قەت نابێت لە شوێنی سەرنیشین دابنیشێت کە سەرینی پاراستنی )ئێرباگ( پێوە بەستراوە. پەیوەندی بکە بە وەرشەیەکی   •
داخستنی  کلیلی  بێتوو  گەر  پاراستن،  سەرینی  کردنەوەی  بۆ  ئۆتۆمبیلەکەت  مۆدیلی  گوێرەی  بە  ئۆتۆمبیل  باوەڕپێکراوی 

سەرینی بە یەکدادانت نەبێت لە ئۆتۆمبیلەکەتدا.
پێشەوە  کورسی  لە  بەکارهێنانی  بۆ  پەسەندکراوە  منداڵ  کوشنی  کە  لەوەی  نیت  دڵنیا  گەر  فرۆشیارەوە،  بە  بکە  پەیوەندی   • 

یان دواوە.
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ساواپارێز

لە منداڵی تازە لەدایکبوو هەتاکوو تەمەنی نیزیکەی نۆ مانگ

ساواپارێز دڵنیایەو جیی حەوانەوەیە. کاتێ کە کۆرپەکە گەشە ئەکات وگەورە ئەبێت پێویستیت بە مۆدیلێکی گەورەتر ئەبێت.

بە تێبینی یەوە هەڵبژێرە
پتەو  بە شێوەیەک جێگای سەری  دابنیشێت،  ئیستراحەت  بە  دەبێت  کۆرپەکە  بیت.  مامناوەندی  یێکی  گەروەیە  دەبێت  ساواپارێز 
ئەنجام  تەواو  پارێزەیەکی  مندال  گالیسکەی  پارێزەی  تۆڕی  کۆرپەو  دۆشەکی  کە  لەوەی  بە  ئاگادار  بێت.  پارێزراو  وەهەروەها 
نادات. لە گەڵ ئەوەشدا گەربێتوو ئەو شتانە بەکاربهێنیت، ئەوا بە شێوەیەك منداڵەکە دابنێ سەری مندالەکە ڕووی لە ناوەڕاستی 
 ئۆتۆمبیلەکە بێت. ساواپارێز، کوشنی کۆرپە و تۆڕی کۆرپەی گالیسکەی مندال دەبێت پەسەندکرابن بە پێی مەرجەکانی ئەوروپا 
و نیشانەی ئەوروپی پێوە بێت وە بە E نیشانەکرابێت، زیاتر لەسەر ئەو بابەتە بخوێنەوە لە الپەڕە ٨ لە ژێر ناونیشانی ”پەسەندکراو 

هەڵبژێرە و تاقی بکەرەوە. 

لە پێشەوە – یان کوشنی دواوە
ساواپارێز لە کورسی پێشەوەی یان دواوەی ئۆتۆمبیل دادەنرێت ڕوو بەرەودواوە. ئەو کەسەی کە گەورە ساڵە و بە تەنها لە ناو 
ئۆتۆمبیلە، منداڵەکە لە پێشەوە لە تەنیشت خۆی دائەنێت کە ئەمەش زۆر جار ئاسوودە بەخشە. لەو حالەتە دەبێت سەرینی پاراستن 
)ئێرباگ( لە شوێنی سەرنیشین کلیل بیت )لەکارخرابێت(. گەر بێتوو دووگەورە سااڵن بە ئۆتۆمبیلەکە هاتووچۆ بکەن، ئەوا زۆر 

ئاسایش بەخشە گەر بێتوو کۆرپەکە و یەکێك لە گەورە سااڵن لە کۆرسی دواوە دابنیشن.

قایشی ئوتومبیل پاراستنەکە لەجێی خۆی دەهێڵێتەوە 
دەکرێت،  قایم  ساواپارێزەکەیە  هی  کە  قائشەی  بەو  منداڵەکە  مەخە.  پاڵی  زۆر  دابنیشێت.  پتەو  شێوەیەکی  بە  دەبێت  ساواپارێز 
ساواپارێزەکە بە قایشی ئۆتۆمبیلەکە قایمدەکرێت. دووری نێون ساواپارێز وە دەشبوولی ئۆتۆمبیلەکە یاخوود کورسی پێشەوە، دەبێت 
تا بکرێت زۆر بێت . قایشی ئۆتۆمبیلەکە ”بەشی کەفەڵی” لە زۆربەی حالەتەکان تووند ئەکرێت لەسەر ساواپارێز و منداڵەکە، 
هەروەها بەشەکەی دیکەی قایشی ئۆتۆمبیلەکە ”بەشە الرەکەی” تووند ئەکرێت لە پشتەوەی ساواپارێزەکە. ئاگادار بە لەوەی کە 

مۆدیلی جیاوازهەیە، ڕێنمایی یەکان بە ووردی بخوێنەوە.

ئەم خااڵنەی الی خوارەوە ڕەچاو بکە
منداڵەکە ئەو قایشە بەکار ئەهێنێ کەهی ساواپارێزەکەیە.   •

قایشی ئۆتۆمبیل کە پ ساواپارێزەکەی ڕاگرتووە دەبێت ڕاکێشرابیت/پتەوبێت.   •

ساواپارێزەکە بە بچووک دادەنرێت کاتێ سەری منداڵەکە لە قەراخی کورسی یە کە بەرزتربێت.   •

منداڵ نابێت قەت لە جێگای سەرنیشین دابنیشیت، کاتێ سەرینی پاراستن لەکاردایە. پەیوەندی بکە بە وەرشەیەکی   •
 باوەڕپێکراوی ئۆتۆمبیل بە گوێرەی مۆدیلی ئۆتۆمبیلەکەت بۆ کردنەوەی سەرینی پاراستن، گەر بێتوو کلیلی 

داخستنی سەرینی پاراستن لە ئۆتۆمبیلەکەدا نەبێت.
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ژمارەی سەرنیشێنەکان لە ئۆتۆمبیل نابیت زیاتر بێت لەوەی کە چەند سەرنیشین بۆی هەیە لەو ئۆتۆمبیلە سوار بێت، بەپێی ئەو 
ژمارەیەی کە ئوتومبیلەکەی بۆ تۆمارکراوە. سەرنیشینیش لە ئۆتۆمبیل لەو شوێنە دادەنیشێت کە بۆی دانراوە لە کاتی هاتووچۆدا. 

بیر بکەرەوە لەم خااڵنەی الی خوارەوە:
کەرەستەکان دەبێت بگوونجێت بۆ منداڵ ق ئۆتۆمبیلەکە.  •

هەمیشە تاقی بکەرەرەوە لە پێش ئەوەی بیکڕیت.   •

بە ووردی ڕێنمایی یەکان جێبەجێبکە.  •

پێش ئەوەی دەستبکەی بە لێخوورینی ئۆتۆمبیل، منداڵە کە کۆنتڕۆڵ بکە کە باش دانیشتووە.  •

منداڵ قەت نابێت دابنیشێت لە جێگای سەرنیشین کە سەرینی پاراستننی تێدا بەستراوە.  •

گەر تاکسی داوابکەی، ئەوا پێیان بڵێ کە کوشنی مندال لە ئۆتۆمبیل، کورسیق قایش، یاخوود سەرینی قایشت دەوێت.  •

وەك گەورە سااڵن تۆ بەرپرسیاری لەوەی کە منداڵ دەبێت قایشی ئۆتۆمبیل یاخوود هەر پاراستنێکی کە، وەك کورسی منداڵ   •
لە ئۆتۆمبیل یان سەرینی قایش هەبێت.
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یاسا چی ئەڵێت؟
لە سوێد بە گوێرەی ڕێسا هەر کەسێ بە ئۆتۆمبیل هاتووچۆ ئەکات دەبێت کەمەربەند بەکار بهێنێت. هەروەها منداڵئش کە لە ١٣٥ 

سەنتیمەتر کورتر بێت دەبێت پارێزەی تایبەتی هەبێت، وەك ساواپارێز، کوشنی منداڵ لە ئۆتۆمبیل، کورسی 
قایش یاخوود سەرینی قایش.

منداڵی ساوا کە تەمەنی لە سێ ساڵ کەمترە بۆی نیە بە ئۆتۆمبیلێ هاتووچۆ بکات کە پاراستنی تایبەتی نیە، 
 جگە لە تاکسی کە دەبێت بۆ مەودای کورت سەفەر بکات و هەروەهاش لە دواوەی ئۆتۆمبیلەکە دابنیشێت. 

لەو حالەتە نابێت منداڵەکە بە هیچ جۆرێ لە پێشەوە دانیشێت. 

منداڵیش گەر تەمەنی سێ ساڵە یان گەورەترە وە لە ١٣٥ سم کورت ترە بۆی نیە بە ئۆتۆمبیلێ هاتووچۆ بکات کە ساواپارێزی 
نەبێت. بەاڵم منداڵ بٶی هەیە بۆ مەودای کورت و بە شێوەی کاتی هاتووچۆ بکات. لەم حالەتەش )کە ئۆتۆمبیلەکە دەزگای پاراستنی 
نەبێت( منداڵ بۆی هەیە بگوازڕێتەوە/هاتووچۆ بکات، وە دەبێت قایشی ئۆتۆمبیل بەکاربهێنریت بۆی بەاڵم نەك لە پێشەوە دابنیشێت 

نە الناو ئوتومبیل نە لۆری سووک.

هەموو کەس کە تەمنی لە سێ ساڵ زیاترە و بە پاس هاتووچۆ ئەکات، ئەبێت قایشی پاس بەکاربهێنێت یاخوود هەر پاراستنێکی 
دیکە، کە هەیە. هەموو منداڵێ دەبێت کەمەربەند بەکاربهێنیت، تەنانەت ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان لە سێ ساڵ کەمترە بە گوێرەی 

ڕێنمایی یەکانی دەستگای گواستنەوە. 
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منداڵ پێویستی بە پاراستنی زیاترە وەك لە گەورەساڵ 
ئیستۆپکردنێکی بەهێز، بە یەکدادان بە خێرایی ٤٠ کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا. بۆ ئەوی منداڵێك تووشی زیان بێت لە ئۆتۆمبیلدا 
لە کاتی لێخووڕیندا پێویست بە شتی زۆر ناکات. هەموو ساڵێك منداڵ دەمرێت یاخوود زیانیان پێدەگات لەبەرئەوەی کەمەربەندی 

ئۆتۆمبیل یانپاراستنی دیکە بە شێوەیەکی ڕاست بەکار ناهێننرێن. 

لەشێکی بچووك پشتگیری زیاتر دەخوازێت
سەری منداڵ گەورەیە و قورسە بەراورد بە لەشی، ملیش ناسکە. لە کاتی بەیەکدادانی ئۆتۆمبیل سەری منداڵ بۆ پێشەوە و دواوە بە 

هێزیکی تووندووتیژ فڕی دەدریت. بۆ ئەوەی مندال تووشی ئەو فشارە نالەبارە نەبێت پێویستی بەپاراستنی زیاتر هەیە.

پزیشك و لێکۆلەڕەوەکان ڕێنمایی ئەکەن بۆ ئەوەی سەرینی قایش یان کورسی قایش بەکاربهێنرێت بۆ منداڵ هەتاکوو تەمەنیان 
لە  منداڵ  کورسی  ساواپارێز،  وەك   ، تایبەتی  پاراستنی  دەزگای  مندااڵن  بۆهەموو  دەبێت  یاسا  گوێرەی  بە  ساڵ.  دەبێتە ١٠-١٢ 

ئۆتۆمبیل، کورسی قایش یاخوود سەرینی قایش بەکاربهێنن. 

ڕوو لە دواوە دانیشتن باشترین شێوەیە
باشترین شێوە بۆ دڵنیایی مندالی تا تەمەن چوار ساڵ کاتێ لە ناو ئۆتۆمبیلدایە، ئەوەیە کە ڕوولە دواە دابنیشیت لە کورسی یەکەی. 
کاتی  لە  کاتی درووستبوونی هێزی گەورە  لە  دەپارێزیت  منداڵ و گەردنی  ناسکی  دائەنرێت سەری  دواوە  لە  کورسی کە ڕوو 
بەیەکداداندا. منداڵی ساوا کە ڕوو لە پێشەوە دائەنرێن لە ئۆتۆمبیل مەترسی مردنیان یان زیانپێگەیاندنێکی زۆرمەترسیداریان پێنج 
کەرەت زیاترە لەو منداڵەی کە ڕوولە دواوە دانراوە لە کورسی یەکەی. هەر لەبەرئەوەش نابێت زوو ڕووی منداڵەت بگۆڕیت لە 
کاتی دانیشتنی لە ناو ئۆتۆمبیل. ڕێنماییئ یەکانیش بەو شێوەیە هاتووە کە منداڵ ڕوو لە دواوە دابنیشیت هەتاکوو تەمەنیان ئەبێتە 

نیزیکەی چوار ساڵ.

سەرینی بەیەکدادان بەشێکە لە سیستێمی ئاسایشی ئۆتۆمبیل
لە  بەیەکدادان  سەرینی  بەاڵم  ئۆتۆمبیلدا.  لە  پاڕێزەن  باشی  سیستێمێکی  پێکەوە  ئۆتۆمبیل  کەمەربەندی  و  بەیەکدادان  سەرینی 
شوێنی/جێگای سەرنیشین لەوانەیە مەترسی لە سەر ژیانی منداڵ درووست بکات. بە پێچەوانەی ئەوەشەوە سەرینی بە یەکدادانی 

تەنیشتەکان هیچ مەترسی یەك درووست ناکات بۆ منداڵ کە لە کوشنی منداڵ لە ئۆتۆمبیل دانیشتووە. 

سەرینی بەیەکدادان لەو جێگایەی کە سەرنیشین دائەنیشێت لەکاربخە
یەکتری.  بۆ  خراپن  )ئێرباگ(تەواوکەرێکی  پاراستن  سەرینی  لەگەڵ  ئۆتۆمبیل  لە  دانراوە  دواوە  لە  ڕوو  کە  منداڵ   کورسی 
ئەو هێزەی کە سەرینی پاراستن دەکاتەوە لە کاتی ڕووداوی بە یەکداداندا زۆر زۆر بەهیزە و لەوانە یە کاولکەر بێت. هەرلەبەر 
ئەوەش ساواپارێز، کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیل، کورسی قایش یاخوود سەرینی قایش قەت بەکارناهێنرێ لە جێگای سەرنیشین، 
کاتێ کە سەرینی پاراستن بەستراوە. گەر پێویستیت بە داخستنی/کردنەوی سەرینی بەیەکدادانە لە حالەتێکدا گەر ئۆتۆمبیلەکەت 
کلیلی داخستن )کلیلدان( و کردنەوەی نیە، ئەوا پەیوەندی بکە بە وەرشەیەکی باوەڕپێکراوی جۆری ئۆتۆمبیلەکەت بۆ یارمەتی 
دڵنیایی  بە  دەتوانیت  درێژە  سەنتیمەتر   ١٤٠ مندالەکەت  کاتێ  بەیەکداداندا.  سەرینی  کردنەوی  و  داخستن  دەربارەی  وەرگرتن 

دابنیشێت لە شوێنی سەرنیشین کە سەرینی بەیەکدادانی پێوە بەستراوە. 

پەسەندکراو هەڵبژێرە و تاقی بکەرەوە
ڕوو بکە کۆگایەك بۆ وەرگرتنی زانیاری لە ستافی لێزان بۆ ئەوەی یارمەتی وەربگریت بۆ تاقیکردنەوەی کورسی منداڵ لە ئۆتۆمبیلدا 
لە کاتی دانیشتنی منداڵ تێیدا. کورسی یەکە دەبێت قبوول/پەسەندکرابێت بە گوێرەی کێشی منداڵەکە. ئاگاداریش بە کە کورسی منداڵ 
هەیە بۆ ئۆتۆمبیل کە ڕوولە دواوەیە بەاڵم قبووڵ نەکراوە بۆ بەکارهێنان. بپرسە بۆ ئەوەی دڵنیا بیت لەوەی کە ساواپارێزەکە، کوشنی 
منداڵ لە ئۆتۆمبیل یاخوود سەرینی قایش قبووڵکراون لە ئەوروپا و نیشانەی EU پێوەیە بە گوێرەی ڕێنمایی یەکانی EG یاخوود 
بڕیاری ٠٣/٤٤ ECE یاخوود شێوەیەکی نوێتر. ئەمەش ئەوەدەگەیەنیت بابەتی پەسەندکراو بە ژمارە، ٠٣ یان ٠٤ دەست پێ ئەکات.
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سەرینی بەیەکدادان بەشێکە لە سیستێمی ئاسایشی 
ئۆتۆمبیل

سەرینی بەیەکدادان و کەمەربەندی ئۆتۆمبیل پێکەوە سیستێمێکی باشی پاڕێزەن لە ئۆتۆمبیلدا، تۆش دەبێت هەردەم کەمەربەندی 
ئۆتۆمبیل بەکار بهێنیت بۆ ئەوەی سەرینی بەیەکدادان کاریگەری یەکی باشی ئاسایش ئەنجام بدات. گەورەترین مەترسی لە کاتی 
بە یەکدادانی ئۆتۆمبیل لە بەرامبەرەوە ئەوەیە کە سەر یان سینگ لە شتومەکەکانی ناو ئۆتۆمبیلەکە بکەوێت/ بدات، وەك لە فەرمان 
کەوتن، لە دەشبوولی ئۆتۆمبیلەکە، لە جامی پێشەوەی ئۆتۆمبیلەلە یاخوود لە ئەستوونی تەنیشتی ئۆتۆمبیلەکە بکەوێت. لە ڕێگەی 
بەکارهێنانی کەمەربەندی ئۆتۆمبیل مەترسی یەکانی زیان بە شێوەیەکی بەرچاو کەم ئەبنەوە. بەاڵم سەرینی بە یەکدادان مەترسی 

یەکە زیاتر کەم ئەکاتەوە.

سەرینی بەیەکدادانی تەنیشتەکان مەترسیدار نین 
لە زۆربەی ئۆتۆمبیلەکان سەرینی بەیەکدادان تەنانەت لە تەنیشتەوەش هەن. مەترسی کەمە بۆ تووش بووبی زیان بۆ منداڵی کۆڕپە 

کە لە ساواپارێزدا لەناو ئۆتۆمبیلدا، یان کوورسی منداڵ کە ڕوو بەرەو دواوە دانراوە.

نیشانەی ئاگاداری
تێدایە لە شوێنی سەرنیشینەکان، ئەوا نیشانەی ئاگاداری بە شێوەیەکی  ئەو ئۆتۆمبیالنەی کە سەرینی بە یەکدادانی 
ڕوون دیارە بۆ دامەزراندنی کوورسی منداڵ لە شوێنی سەرنیشینەکان. گەر ئۆتۆمبیلەکەش ئەو نیشانەیەی نەبێت، 

ئەوا دەتوانی شتێکی لەو بابەتە بکڕیت لە شوێنی متمانەپێکراوی ئۆتۆمبیل فرۆشتن.
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پێکدادانی ئۆتۆمبیل کە لە بەرامبەری یەکتری یەوە دێن 
لە خێرایی ٩٠ کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا، وەك کەوتنە 

خوارەوەیە لە نهۆمی دە یەمەوە 
مەترسی لێخوڕینی ئۆتۆمبیل بە خێرایی یەکی زۆ وەك کەوتنی سەربەرەو خواڕ یان کەوتنە خوارەوەیە لە خانوویەکی بەرزەوە. 
بەاڵم ئێمە خێرایی بە دی ناکەین کە سەفەر کە بە ئۆتۆمبیل سەفەردەکەین. ئێمە تێدەگەین لە مەترسی کەوتنە خوارەوە لە شوێنێکی 

بەرزەوە، بەاڵم تێناگەین لە چۆنیتی خەتەری بەیەکدادانی ئۆتۆمبیل لە خێڕایی ٩٠ کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا.

خێرایی زیان پێگەیاندن یەکال دەکاتەوە
لێخوڕینی  هاتوچۆدا.  ڕووداوی  حالەتی  لە  پێگەیاندنت  زیان  هۆی  ئەبێتە  خێڕایی  بە  لێخووڕین  کاتی  لە  ئۆتۆمبیل  بەیەکدادانی 

ئۆتۆمبیل بە خێڕایی یەکی زۆر بەرز یارمەتی دەرە و دەورێکی بااڵی هەیە بۆ بۆ دروستبوونی ڕووداو.

خێڕایی زۆر، مەودای وەستاندنێکی درێژتر 
خێڕایی زیادکردن ئەبێتە هۆی درێژکردنی مەودای وەستان. مەودای وەستان بریتی یە لە دوو بەش، مەودای کاردانەوە و مەودای 
لێخووڕیندا.  کاتی  لە  هەبێت  کاردانەوەت  چرکەدا  یەك  ماوەی  لە  فریائەکەوێت  تۆ  کە  ماوەیەیە  ئەو  کاردانەوە  مەودای  ستۆپ. 
مەودای ستۆپکردن ئەوە ماوەیەیە کە ئۆتۆمبیلەکە ئەڕوات )لە جووالنەوەیە( لەو کاتەی کە پێت دەخەێتە سەر پێدالی ئیستۆپ تا 

ئۆتۆمبێلەکەت دەوەستێت.

کەمەربەند)قایشی ئوتومبیل( گرنگترین وردەکاری دڵنیاییە
لە  کاتێ  دڵنیاییە  گرنگترینوردەکاری  بێگوومان  ئۆتۆمبیل  کەمەربەندی  بهێنیت.  بەکار  کەمەربەند  دەبێت  یاسا  پێی  بە  سوێد  لە 
ئۆتۆمبێل  کەمەربەندی  کەس  هەموو  بێتوو  گەر  بیت.  دواوە  لە  یاخوود  پێشەوە  لە  گەر  حالەت  هەردوو  لە  ئۆتۆمبیلدایت،  ناو 
بەکار بهێنیت، ئەوا سااڵنە لە سوێد نیزیکەی پەنجا کەس ڕزگاری ئەبێت لە مردن لە هاتووچۆدا. مەترسی مردن یاخوود زیان 

پێگەیشتنێکی مەترسیناک کەم ئەبێتەوە بۆ نیوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی کەمەربەندەوە گەر بیتو پێکدادان ڕووبدات. 

زیانی مەترسیدار تەنانەت لە کاتی خێڕایی کەمدا
لە کاتی ڕووداوی پێکداداندا لە هاتووچۆدا و گەر بێتوو تۆ خۆت نەبستبێ بە کەمەربەندی ئۆتۆمبیل، وە ئۆتۆمبیلەکە بە خێڕایی 
نیزیکەی ٧ کیلۆمەتر بڕوات لە کاتژمێرێکدا و بەو شەرتەی تٶش لە ئامادە باشی بیت لە کاتی بەیەکداداندا و تاڕادەیەك بە هێز 
بێت، ئەوا لەوانەیە بتوانیت ڕزگارت بێت لە مردنی یان حالەتێکی ترسناك. بەاڵم گەر بێتوو خێڕایی ئۆتۆمبیلەکە پەنجا کیلۆمەتر 
بێت لە کاتژمێرێکدا و خۆت نەبەستبێ، ئەوا بە هێزێکی بەرز لە فەرمانی ئۆتۆمبیلەکە، لە جامی پێشەوەی ئۆتۆمبیلەکە یاخوود لە 

بەشێکی کەی ئۆتۆمبیلەکە ئەکەوێت. 

سەرنیشینەکان قورسن لە کاتی بە یەکداداندا
بەکار  کەمەربەندی  کە،  سەرنیشینەی  ئەو  بهێنن.  هار  بە  کەمەربەند  دەبێت  دانیشتوون  ئۆتۆمبیل  دواوەی  لە  کە  سەرنیشێنەکان 

نەهێناوە بە هێزێکی گەورە فڕێدەرێتە پێشەوە، لە وانەیە یەكێ بکوژێت کە لە پێشەوە دانیشتووە. 
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بۆ دڵنیایی خۆت 

لەم نامییلکەیەی الی خوارەوە زانیاریت دەربارەی زیادکردنی دڵنیایی لە ناو ئۆتۆمبیلدا دەستدەکەوێت. ڕێنمایی وەرئەگریت کە چٶن 
منداڵەکەت بە دڵنیایی سەفەر ئەکات، هەروەها چۆن مەترسی زیان پێگەیاندن کەم دەکەیتەوە.

دڵنیایی لە کاتی بە یەکداداندا
دڵنیاییت لە ئۆتۆمبیلەکەت کاریگەری هەیە بۆ ئەوەی تووشی بە یەکدادان نەبیت. هەر لە بەر ئەوەش چەن ڕێگایەک هەن بۆ ئەوی 
بزانیت کە ئۆتۆمبیلەکەت چەند باشە بۆ ئەوەی لە بەیەکداداندا ڕزگارت بکات، بۆ ئەوەی پاشان زانیاری بە بەکاربەرانی تر بدرێت. 

لە ووواڵتی سوید زانیاری بۆ بەکاربەران لە دوو سەرچاوەوە دێن – ئێرو NCAP و فولکسام. 

پێکانی ویپالش لە هەموان باوترە
هەموو ساڵێك نیزیکەی ٢٠٠٠٠ سوێدی دووچاری پێکانی ویپالش دەبن )واتە ملیان تووشی ئازار دەبێت(. ئەمەش ئاسانترین زیانی 
سەردەمە کە تووشی مرۆڤ دێت لە ترافیکدا، کاتێك لە ناو ئۆتۆمبیلە و ئۆتۆمبیلەکەی لەدواوە لێ دەدرێت. مرۆڤ تووشی زیانی 
هاتووچۆش ئەبیت لە کاتی بە یەکدادانی بەرامبەر ی، ڕووداوی یەکالیەنی وە هەندێ جاریش لەدەرەوەی ژینگەی هاتووچۆکردندا. 
باشترین شێوە بۆ پاراستن لەپێکانی ویپالش )پیکانی مل( ئەوەیە کە ئۆتۆمبێلێك هەڵبژێریت کە پاراستنی پتە و کاریگەری هەبێت. 
سەرینی بە یەکدادان )ئێرباگ(، پاڵپشتی سەر و جێگیرکردنی کورسی ئۆتۆمبیل بە شێوەیکی باش گرنگترین فاکتەرن بۆ پاراستن 

دژی زیانی مل.

بیر بکەرەوە لە پاراستنی مل
•  پاڵپشتی پشتت بەرز بکەرەوە.

•  پاڵپشتی سەرت بەشێوەیەك جێگیر بکە کە سەرت بە باشی ڕاگیڕ بکات. پاڵپشتی سەرت دەبێت لە ئاستی تۆقە سەرت بێت.

•  بە شێوەیەك دابنیشە کە سەرت و پشتت پشتیوانی باشیان هەبێت.

•  مەسافەی باش لە نێوان خۆت و ئوتومبیکی پێش خۆت بەجێبهێڵە.

•  گەر فریاکەوتی سەیری پشتەوە بکەیت لە ئاوێنەوە کاتێ لەپشتەوە لێت دەدرێت، سەرت بنووسێنە بە پاڵپشتی سەرتە وە وە 
سەرت بەالکاندا مەجووڵێنە.

بار بە شێوەیەکی دڵنیا )قایم( دابنێ
لە کاتی بە یەکداندا یاخوود ستۆپکردن )تورموزکردن( هەموو شتومەکە نەبەستراوەکانی ناو ئۆتۆمبیل فڕێئەدرێنە دەوروبەر بە 
هێزێکی زیاد لە رادە بەدەر. مرۆڤ قایشی ئوتومبیلەکە دەیگرێتەوە وە باشترین جێ بۆ بار سندوقەکەیە. ئەو بارەی پێتە تا ئەکرێت 
لە ئاستێکی نزم دایبنە لە ناو ئۆتۆمبیلەلە، لە سندووقی پشتەوە یان لە پشتەوەی ئۆتۆمبیلەلەت )کە بە تۆڕێکی ئاسنین جیاککراوەتەوە( 
بارەکەت دابنێ.هەردەم بارەکەت بە پارێزەی بار نەجوواڵن قایم بکە یاخوود بارەکەت بە باشی بە عەڵقەی بار گرێبدە. هەرگیز بار 
لە دوواوەی ئۆتۆمبیلەکەت بە بێبەستراوی دامەنێ، قایشی ئۆتۆمبیل بەکار بهێنە بۆ بەستنی بار لە دوواوەی ئۆتۆمبیل لە بەر دڵنیایی. 
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