ਪੜਾਅ 1

ਪੜਾਅ 2

ਪੜਾਅ 3

ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
1

ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ

ਇਨਫੇਨਟ ਕੈਰੀਅਰ/ਕੈਪਸੂਲ

ਪੁੱ ਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਨਵਰਟਿਬਲ
ਰਿਸਟਰੇਨਟ

2

✔
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ
ਦੀ ਪੁੱ ਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚਾਇਲਡ ਰਿਸਟਰੇਨਟ
ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਪੁੱ ਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬੇਬੀ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟਰੇਨਟ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱ ਕ

ਪੁੱ ਠੀ/ਸਾਹਮਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ
ਕਨਵਰਟੀਬਲ) ਰਿਸਟਰੇਨਟ

✔
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱ ਕ
ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਪੁੱ ਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਚਾਇਲਡ ਰਿਸਟਰੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋ।

✔
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
7 ਸਾਲ ਤੱ ਕ
ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ
ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਸੀਟਬੇਲਟ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ
ਸੇਫਟੀ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਸਟਰੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਰਿਸਟਰੇਨਟ

3

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱ ਕ

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ
ਰਿਸਟਰੇਨਟ
ਅਡਲਟ ਸੀਟਬੇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਸੀਟ

ਅਸੈਸਰੀ ਚਾਇਲਡ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਸੀਟ

ਬੱ ਚੇ ਪਿੱ ਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ
ਬਿਠਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।*

*ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੈ

ਚਾਇਲਡ ਕਾਰ
ਰਿਸਟਰੇਨਟਸ

ਮਦਦ ਕਿੱ ਥੋਂ ਲਵੋ
1300 780 713 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 13
14 50 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

Australian/New Zealand
Standard 1754 ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਂ
ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੱ ਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਰੋਡ ਅਵੈਅਰ (SDERA) Smart Steps ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

Kidsafe WA
kidsafewa.com.au
08 6244 4880

ਇਸ ਸਟਿਕਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ
Australian
Standard
AS/NZS 1754

Australian
Standard

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਕਾਰ
ਰਿਸਟਰੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਸੀਟ ਬੇਲਟ ਜਾਂ ਬਕਲ ਲਗਾਓ
ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ।
ਹਰੇਕ ਸਫਰ ਲਈ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਕਾਰ ਰਿਸਟਰੇਨਟ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

Road Safety Commission
rsc.wa.gov.au
WALGA Roadwise Program
childcarrestraints.com.au

AS/NZS 1754

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਚਾਇਲਡ ਕਾਰ ਰਿਸਟਰੇਨਟ ਜ਼ਰੂਰ
ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

SDERA.wa.edu.au

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸੀ।
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