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✔✔✔✔✔✔ از تولد تا حداقل 6 ماه 

طفل باید رو به عقب در وسیلۀ نگهداری خاص 
طفل که دارای کمربند داخلی است قرار داده 

شود 

طفل خود را تا زمانی رو به عقب بنشانید که 
اندازه مخصوص وسیلۀ نگهداری خاص طفل 

برای او دیگر کوچک شود. 

از حداقل 6 ماه تا 4 سال 
یا از وسیلۀ نگهداری رو به عقب یا رو به جلو خاص 

طفل دارای کمربند داخلی استفاده شود. 

 حداقل 4 سال تا 7 سال 
از وسیلۀ نگهداری رو به جلو طفل دارای کمربند 

داخلی یا از چوکی حمایتی با کمربند کالن ساالن یا 
کمربند ایمنی طفل استفاده شود. 

 کودکان باید تا آن وقت در وسیله نگهداری مناسب با سن خود باقی بمانند که اندازه آن وسیله برای آنها کوچک شود و 
به اندازه بعدی ضرورت باشد. همیشه از دستورالعمل های تولید کنندگان وسیله پیروی کنید. 

لیست بررسی 

حامل نوزاد/ کپشل 
وسیلۀ نگهداری قابل تغییر رو به عقب 

طفل

محفوظ ترین جا برای اطفال چوکی عقب است. 
این خالف قانون است که اطفال زیر 7 سال در چوکی 

پیش رو بنشیند. *

از تولد تا حداقل 6 ماه 

وسیلۀ نگهداری رو به عقب/ رو به جلو طفل 
)یا قابل تغییر( 

وسیلۀ نگهداری مرکب با کمربند داخلی 

از حداقل 6 ماه تا 4 سال 

وسیلۀ نگهداری رو به جلو با کمربند داخلی 
چوکی حمایتی با کمربند کالن ساالن 
چوکی حمایتی با کمربند اضافی طفل

 حداقل 4 سال تا 7 سال 

1

2

3

* آستثنا وجود دارد



DARI

کمربند ببندید 
برای هر طفل. 
برای هر سفر.

 قانون این است که طفل خود را باید در 
وسیلۀ نگهداری طفل درموتر بنشانید.

قانون این است که طفل خود را باید در 
وسیلۀ نگهداری طفل درموتر بنشانید.

وسیلۀ نگهداری 
طفل در موتر 

 Australian/New باید مطابق با  
Zealand Standard 1754 باشد

این برچسب را جستجو کنید   

باید کمتر از 10 سال کهنه باشد   

اگرموتر شما تصادف کند، باید حتما وسیلۀ   
نگهداری طفل در موتر را تبدیل کنید 

از کجا کمک باید گرفت 
به شمارۀ 713 780 1300 زنگ بزنید 

اگر به ترجمان ضرورت دارید به شماره 
تلفون50 14 13 زنگ بزنید 

این کمک توسط برنامۀ Smart Steps برای آموزش مواد مخدر 
 (School Drug Education and در مکتب و آگاهی سرک
))Road Aware (SDERA و مشوره با سازمانهای ذیل ترتیب 

داده شده است:

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au

 

SDERA.wa.edu.au

این معلومات در زمان چاپ درست بود. 
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