बच्चासँग सुरक्षित यात्रा
हरे क यात्रामा जाँदा
बच्चालाई पेटीले
बाध्नुहोस्।
नवजात शिशुहरू

✪ विदे शबाट ल्याइएका कार सीटहरू अष्ट्रेलियामा
प्रयोग गर्न अवैध छ।
✪ बच्चा राख्ने सबै कार सीटहरूले अष्ट्रेलियाको
मापदण्ड AS/NZS 1754 पूरा गरे को हुनुपर्द छ।
✪ तपाईंको बच्चाको कार सीट वा क्याप्सुलमा यी मध्ये
कुनै स्टिकरहरू खोज्नुहोस्।

दु र्घटनामा परे को कार सीट
कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्
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अष्ट्रेलियाको मापदण्ड

Certified Product

✪ पछाडि फर्केको कार सीट वा क्याप्सुलमा
राख्नुपर्छ ।
✪ गाडीमा यात्रा गर्दा बच्चालाई कहिल्यै
काखमा बोकेर नलग्नुहोस्।

प्रयोग भइसकेका (सेकेन्ड-ह्यान्ड)
कार सीटहरू

यदि सेकेन्ड-ह्यान्ड कार सीट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने,
निम्न कु राहरू जाँ च गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
✪ कार सिट दुर्घटनामा परे को छैन
✪ यसमा सबै पर्टपुर्जाहरू छन् (निर्देश�िका पुस्तिका
सहित)
✪ यसले राम्ररी काम गरिरहे को छ
✪ यो 10 वर्ष भन्दा पुरानो छैन्।

बच्चासँग सुरक्षित यात्रा

तपाईक
ं ो बच्चाको कार सीट तपाईक
ं ो कारमा सही
रूपमा राखिएको र बच्चालाई राख्न ठीकसँग
राखिएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।
काँधको उचाइ चिन्ह

पछाडि फर्केको कार सीट वा
क्याप्सुलमा जडान गर्ने

✪ कारको सिट बेल्ट लगाएर ‘रियरवार्ड फेसिङ
रिस्ट् रे न्ट’ (पछाडी फर्काएर अंकु श) राख्न बच्चाको
सिटमा रहे को नीलो पेटीको मार्ग (blue belt
path) प्रयोग गर्नुहोस् र बलियोसँग कस्सिनुहोस्।
✪ माथ्थिलो टिथर (पेटी) गाडीमा सही रूपमा
कस्सिनेगरी लगाउनु पर्छ ।
✪ बच्चाको काँ धहरू बच्चाको सिटमा काँ धको
उचाइ चिन्हमा नपुगेसम्म बच्चालाई पछाडि
फर्काएर राख्नु पर्छ ।
✪ हार्नेस (बच्चालाई कस्ने) पेटीहरू बच्चाको काँ धमा
वा त्यसको ठीक माथि हुनुपर्छ ।

पटीहरू बटारिएको
पेटीहरू

हार्नेस (बच्चालाई
टमक्क कस्ने पेटी)

माथिलो टिथर
नीलो सीट पेटी मार्ग

पेटी कस्सिएको
हुनुपर्छ ।

कहाँ सहयोग माग्ने?

✪ Kidsafe SA ले तपाईंको बच्चाको सिटलाई सही ढं गले मिलाई दिन सक्छ र यसलाई कसरी
प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउन सक्छ (शुल्क लाग्छ)।
✪ Kidsafe SA ले तपाईंको नयाँ बच्चा राख्ने ‘बेबी क्याप्सुलहरू’ पनि भाडामा लिई दिनसक्छ
(शुल्क लाग्छ)।

थप जानकारीको लागि, कृपया यहाँ जानुहोस्ः
(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
हाम्रो Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA मा जानुहोस्

kidsafesa.com.au

