শিশুর সাথে নিরাপদে ভ্রমণ
প্রতি ট্রিপে প্রতিটি শিশুকে
বাকল আপ করুন।
নবজাতক শিশু
✪ একটি পিছনের দিকে মুখ করা গাড়ির

✪ বিদেশ থেকে আসা গাড়ির সিট অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবহার
করা অবৈধ।
✪ শিশুর জন্য সমস্ত গাড়ির সিট অবশ্যইঅস্ট্রেলিয়ান
স্ট্যান্ডার্ড AS/NZS 1754 পূরণ করবে।
✪ আপনার শিশুর গাড়ির সিট বা ক্যাপসুলে এই
স্টিকারগুলির মধ্যে একটি সন্ধান করুন।
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সিট বা ক্যাপসুলে হতে হবে।
✪ গাড়িতে ভ্রমণের সময় কখনই আপনার
বাহুতে শিশুকে বহন করবেন না।

সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ির সিট
সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ির সিট ব্যবহার করলে,
এটি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ:

✪
✪
✪
✪

সিটটি ক�োন�ো দুর ্ঘটনায় পড়েনি
এর সমস্ত অংশ রয়েছে (নির্দেশিকা বই সহ)
ঠিকমত�ো কাজ করছে
10 বছরের কম

শিশুর সাথে নিরাপদে ভ্রমণ
নিশ্চিত করুন যে আপনার শিশুর গাড়ির সিট
আপনার গাড়িতে সঠিকভাবে ইনস্টল করা আছে এবং
এটি আপনার শিশুর সাথে সঠিকভাবে ফিট করছে।
পিছনের দিকের গাড়ির সিট বা
ক্যাপসুল ইনস্টল করা

কাঁধের উচ্চতা
চিহ্নিতকারী

✪ গাড়ির সিট বেল্টের সাথে লাগান�ো পিছন দিকের
রিস্ট্রেন্টগুলি শিশুর সিটের উপর নীল বেল্টের
পথ ব্যবহার করা উচিৎ এবং বাকান�ো এবং দৃঢ়
হওয়া উচিৎ।

✪ উপরের টিদারটি অবশ্যই গাড়ির সাথে এবং
দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে।

✪ শিশুকে অবশ্যই পিছনের দিকেমুখ করে থাকতে
হবে যতক্ষণ না তাদের কাঁধ শিশুর আসনে
কাঁধের উচ্চতা চিহ্নিতকারীতে প�ৌঁছায়।

হার্নেস
উপরের টিদার
নীল সিটবেল্টের পথ

✪ হার্নেসের স্ট্র্যাপগুল�ো শিশুর কাঁধে বা ঠিক
উপরে হতে হবে।

স্ট্র্যাপে ক�োন প্যাঁচ
থাকা উচিৎ নয়

স্ট্র্যাপগুল�ো অবশ্যই
মজবুত হতে হবে

ক�োথায় সাহায্য পেতে
✪ Kidsafe SA আপনার শিশুর আসনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং কীভাবে এটি ব্যবহার
করতে হয় তা আপনাকে শেখাতে পারে (ফি প্রয�োজ্য )।
✪ Kidsafe SA আপনার নতু ন শিশুর জন্য বেবি ক্যাপসুল ভাড়া করে (ফি প্রয�োজ্য)।
আর�ো তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন

(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
আমাদের Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA পরিদর্শন করুন

kidsafesa.com.au

