ကလေး�းငယ််နှှင့်အ
�် တူူ ဘေး�းကင်းး�စွာာ� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး�
ကလေး�းတိုု�င်းး� ကိုု� ခရီးး �ထွွက််

တိုု�င်းး� ခါးး�ပတ််တပ််ပါါ။
မွေး�း�ကင်းး�စ ကလေး�းငယ််များ�း�

✪ နိုုင်
� ငံ
် ခြား�း
ံ �မှှ ကားး�ထိုု �င်ခုံ
် ံ�များ�း�ကိုု � သြ�စတြေး��းလျျ
နိုုင်
� ငံ
် ၌
ံ သုံးး��စွဲဲ� ခြ�င်းး�မှာာ� ဥပဒေေနှှင့််�ဆန့် �ကျျင််
်
သည််။
✪ ကလေး�းငယ််အတွွက်် ကားး�ထိုု �င်ခုံ
် ံ�အားး�လုံးး��သည််
သြ�စတြေး��းလျျနိုုင်
� ငံ
် ံ စံံနှုု�န်းး�များ�း� AS/NZS 1754 နှှင့််�
ကိုု က်
� ်ညီီရမည််။
✪ သင့််�ကလေး�းငယ််၏ ကားး�ထိုု �င်ခုံ
် ံ� သို့့�မဟုုတ်် ကက််
ပ််ဆူလ်
ူ ်ခုံံ�ပေါ်�်တွွင်် ဤကြော်��်�ငြာ�ာစာာရွွ က််များ�း�အနက််
တစ််ခုုကိုု� ရှာာ �ပါါ။

Australian Standard
AS/NZS 1754
Issued by SAI Global
DO NOT REMOVE

XXXXXXXX

သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံ စံံ နှုု�န်းး�များ�း�

Certified Product

✪ အနော�ာက််ဘက်် မျျက်် နှာာ�မူထား
ူ း�သော�ာ ကားး�
ထိုု �င်ခုံ
် ံ�ဖြ�စ််စေ� သို့့�မဟုုတ်် ကက်် ပ််ဆူလ်
ူ ်ခုံံ�ဖြ�စ််စေ�
အတွွင်းး�၌ရှိိ�နေေရမည််။
✪ ကားး�အတွွင်းး�နေေ၍ ကားး�မော�ာင်းး�သွားး��နေေစဉ်် မည််
သည့််�အခါါမျှှ ကလေး�းငယ််ကိုု� သင့််�လက်် မော�ာင်းး�
တွွင်် ချီီ �မထားး�ပါါနှှင့််။�

ယာာဥ််တိုု�က််မှုုဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့� သည့််� ကားး�ထိုု�င််ခုံ�ံ ကားး�ထိုု�င််ခုံ�ံ အဟော�ာင်းး�
ကားထိုင်ခုံ အဟောင်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ
ကိုု� မည််သည့််�အခါါမျှှ မသုံးး� �ပါါနှှင့််�
အောက်ပါတို့ကို စိစစ်ရန် အရေးကြီးသည်-

✪ ယာာဥ််တိုုက်
� ်မှုဖြု �စ််ခဲ့့�သည့််� ကားး�ထိုု �င်ခုံ
် ံ� မဟုုတ််ရ
✪ အစိိတ််အပိုုင်းး
� �အားး�လုံးး�� ပါါရှိိ� ရမည်် (လမ်းး�ညွှှန် ်
စာာအုုပ််အပါါအဝင််)
✪ ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� အလုုပ််လုုပ််ရမည််
✪ ၁၀ နှှစ််အော�ာက်် သက်် တမ်းး�ရှိိ� ရမည််

ကလေး�းငယ််နှှင့်အ
�် တူူ ဘေး�းကင်းး�စွာာ� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး�
သင့််�ကလေး�းငယ််၏ ကားး�ထိုု�င််ခုံ�ံ ကိုု� သင့််�ကားး�တွွင်် အသေ�အချာာ�
တပ််ဆင််ထားး�ရန််နှှင့််� သင့််�ကလေး�းငယ််နှှင့််� အသေ�အချာာ�
အနေေတော်�်�အံံကိုု�က်် ဖြ�စ််နေေကြော��ာင်းး� သေ�ချာာ�စေ�ပါါ။
ပခုံးး� � အမြ�င့််� အမှှတ််အသားး�

အနော�ာက််ဘက်် မျျက််နှာာ�မူူ သည့််� ကားး�ထိုု�င််ခုံ�ံ

သို့့� မဟုုတ်် ကက််ပ််ဆူူ လ််ခုံ�ံ ကိုု� တပ််ဆင််ခြ�င်းး�

✪ အနော�ာက််ဘက်် မျျက်် နှာာ�မူသည့်
ူ
်� ကားး�ထိုု �င်ခုံ
် ံ� ကားး�
ခါးး�ပတ််နှှင့်အ
�် တူူ တွဲဲ� ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု � ကလေး�းငယ််
ထိုု �င်ခုံ
် ံ�ပေါ်�်ရှိိ� အပြာ�ာရော�ာင််ခါးး�ပတ််ကြိုး�း ��လမ်းး�
ကြော��ာင်းး� ကိုု အ
� သုံးး��ပြု�ုသင့််ပြီး� �း� ခါးး�ပတ််တပ််၍
မြဲ�ဲနေေအော�ာင််လုုပ််ပါါ။
✪ အပေါ်�်ဘက််လံံကြိုး�း ��ကိုု � ကားး�တွွင်် အသေ�အချာ�ာ
ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ထားး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� မြဲ�ဲအော�ာင််လုုပ််ရမည််။
✪ ကလေး�းငယ််သည်် ၎င်းး�တို့့� ၏ ပခုံးး��အမြ�င့််�မှာာ� ကလေး�း
ထိုု �င်ခုံ
် ံ�ရှိိ� ပခုံးး��အမှှတ််အသားး�အထိိ ကြီး�း�ထွားး��မလာာမ
ချျင်းး� အနော�ာက်် ဘက််သို့့� မျျက်် နှာာ�မူ၍
ူ နေေရမည််။
✪ သိုု�င်းး�ကြိုး�း ��မှာာ� ကလေး�းငယ််၏ ပခုံးး��နှှင့််�တသားး�တည်းး�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့�မဟုုတ်် ပခုံးး��ထက်် မြ�င့်ရုံ
�် � ံ သာာ
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရှိိ� ရမည််။

ကြိုး�း��များ�း� မှာာ�

လိိမ််တွန့်
ွ �မနေေရ
်

သိုု�င်းး�ကြိုး�း ��
အပေါ်�်ဘက််လံံကြိုး�း ��
အပြာ�ာရော�ာင်် ခါးး�ပတ်် လမ်းး �ကြော��ာင်းး�

ကြိုး�း��များ�း�မှာာ�
မြဲ�ဲနေေရမည််

အကူူ အညီီ တော�ာင်းး�ခံံ ရမည့််�နေေရာာ

✪ Kidsafe SA သည်် ကလေး�းငယ််ထိုု�င်ခုံ
် ံ�ကိုု� တပ််ဆင််ပေး�းနိုင်
ု� ပြီး် �း� အသုံးး��ပြု�ုပုံံကို
� ု � သင့််�အားး� သင််ကြား�း�ပေး�းနိုုင်
� သ
် ည််
(ကျျသင့််�ငွေေ� ပေး�းရမည််)။

✪ Kidsafe SA သည်် သင့််� မွေး�း�ကင်းး�စ ကလေး�းငယ််အတွွက်် ကလေး�းငယ်် ကက်် ပ််ဆူလ်
ူ ်ခုံံ�ကိုုလည်းး
�
� ငှါးး��ပေး�းနိုုင်
� သ
် ည််
(ကျျသင့််�ငွေေ� ပေး�းရမည််)။

ပိုု� မိုု�သိိရှိိ�ရန်် ကျေး�း�ဇူးး �ပြု�ု၍ လာာရော�ာက််ပါါ
(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏ Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA သို့့� လာာရော�ာက််ပါါ

kidsafesa.com.au

