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Ti buli ket metal a makasabidong 
no maipauneg daytoy kadagiti 

bagitayo.

No mangrugin nga agkarayam 
ken magna dagiti ubbing, 

nalaklakada a maisarang iti buli.

Mabalin a masabidongan 
dagiti ubbing manipud 
kadagiti paggapuan ti 
buli iti uneg ken ruar ti 
pagtaengan.

Uray dagiti babassit 
a kaadu ti buli ket 
mabalin a pakadangran 
ti pannakabukel ken 
panagdur-as ti utek ti 
anakmo.

Mabalin a makaigapu 
ti pannakasabidong iti 
buli tapno marigatan 
ti ubing nga agadal, 
mangipamaysa 
ti atensyon, ken 
makaadal a nalaing  
iti klase.
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Kas maysa a 
manursuro, 
naadalko a ti 
pannakasabidong 
iti buli ket mabalin 
a pakaigapuan 
no apay nga 
agproblema ti 
sumagmamano nga 
ubbing iti pagadalan.

Importante a makaala 
iti tulong iti kasapaan a 
panawen tapno maited ti 
kasayaatan a gundaway 
iti ubing nga agballaigi.
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Masabidongan ti ubing iti buli 
manipud iti panangtilmon ti 
buli.

Ti buli ket mabalin nga adda iti 
pulbos ken maregmeg ti pinta 
manipud kadagiti nadadaan a 
balbalay.

Ti pulbos ti pinta ket 
dakkel a paggapuan ti 
pannakasabidong  
iti buli.

Mabalin a masabidongan 
ti ubbing no isuboda 
dagiti banbanag nga 
addaan iti buli wenno 
pulbos ti buli.

Wenno isuboda dagiti 
ramramayda kalpasan 
ti panangiggemda 
kadagitoy a banbanag.



5

MABALIN A NANGATNGATO TI PEGGAD DAGITI UBBING NO:

Regular a mapanda 
iti pagtaengan wenno 
pasilidad ti pannaripato a 
naaramid sakbay ti 1978.

Agisuboda iti daga, 
maregmeg ti pinta 
wenno banbanag a 
saan a makan.

Adda nagannak 
wenno manartaripato 
kadakuada a 
naisarang iti buli, 
babaen iti trabaho 
wenno kadagiti 
magustoanda  
nga  
ar-aramiden.

Adda 
kadendennada 
iti balay wenno 
agpasiarda iti 
balay ti kabsat, 
gayyem, wenno 
kameng ti pamilia 
a naisarang iti buli.

Naisarang 
kadagiti 
banbanag a 
mabalin nga 
adda bulina.
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DAGITI KADAWYAN A PAGGAPUAN TI BULI

Daan 
a Tubo 
wenno 
Gripo ti 
Danum

Pulbos wenno 
Maregmeg ti 
Daan a Pinta

Dagiti 
Trabaho ken 
Magustoan 

nga  
Ar-aramidenDaga Pangpadagsen  

ti Banniit

Kaldero ken 
Pinggan

Dagiti 
Antik ken 
Daan a 
Muebles

Alahas

Bala

Dagiti Remedio 
iti Pagtaengan, 
Pulbos para 
kadagiti 
Seremonia, 
Kosmetiko,  
ken Rekrekado

Dagiti Antik 
wenno Daan 
nga Ay-ayam
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Kas maysa a doktor, ibagak 
kadagiti pasientek ken kadagiti 
pamiliada a ti eksamen ti 
dara ti KAKAISUNA LAENG 
a wagas tapno ammoen no 
nasabidongan ti buli ti anakmo.

Kaadduan nga ubbing nga 
adda buli kadagiti bagida 
ket saan a masakit ti 
langada wenno saanda nga 
agtigtignay a masakit.

Nasken a maeksamen 
dagiti ubbing iti tawen 
a 1 ken 2 ken iti 
sumarsaruno pay a 
tawen no saanda pay a 
pulos a naeksamen idi.

No mangala ti anakmo 
iti insurance manipud 
iti QUEST, kasapulan 
ti pannakaeksamen 
ken LIBRE daytoy. 
Sakupen ti kaadduan 
a plano ti seguro ti 
pannakaeksamen iti 
nababa a presyo wenno 
libre.

Saludsodem iti provider ti 
pannaripato ti salun-at ti 
anakmo ti maipanggep iti 
pannakaeksamen ti dara 
para iti buli. Itugot daytoy 
a buklet no makatulong 
daytoy kenka a 
makipatang kadakuada.



Maragsakanak 
ta impaeksamen 
ti ina ti anakna 
para iti buli  
iti dara.

Naikonektarko 
isuda kadagiti 
napipintas a 
pammataudan.

No nasapsapaka a dumawat ti 
tulong para iti anakmo, ad-adda 
a makatulong daytoy kadakuada 
iti pagadalan ken para iti intero a 
panagbiagda.

Ammoen ti ad-adu pay iti Lead.hawaii.gov.
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