
✔

ਪੜਾਅ  1 ਪੜਾਅ  2 ਪੜਾਅ  3 

✔✔
✔✔✔ ✔✔✔ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਦੀ ਪੁੱ ਠੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚਾਇਲਡ ਬਰਸਟਰੇਨਟ 
ਬਵੱਚ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਪੁੱ ਠੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਿੇਿੀ ਸੀਟ ਬਵੱਚ ਿੈਠਾਓ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕ ਉਹ ਬਰਸਟਰੇਨਟ ਦੇ ਆਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕ ੇ4 ਸਾਲ ਤੱਕ

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਪੁੱ ਠੀ ਬਦਸ਼ਾ ਬਵੱਚ ਚਾਇਲਡ ਬਰਸਟਰੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ
7 ਸਾਲ ਤੱਕ

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਸੀਟਿੇਲਟ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ 
ਸੇਫਟੀ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਿੂਸਟਰ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ

ਇਸਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਬੱਨਿਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਨਿਸਟਿੇਨਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਕ ਉਹ ਆਕਾਿ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਾਿ ਨਾ ਕਿ ਲੈਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਨਿਮਾਤਾ ਦੇ ਨਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿੋ।

ਜਾਂਿ ਸੂਿੀ

ਇਨਫੇਨਟ ਕੈਰੀਅਰ/ਕੈਪਸੂਲ

ਪੁੱ ਠੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਨਵਰਬਟਿਲ 
ਬਰਸਟਰੇਨਟ

ਬੱਿੇ ਨਪੱਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਵਾਲੇ ਬੱਨਿਆਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਨਵੱਿ ਅੱਗੇ 

ਨਬਠਾਉਣਾ ਗੈਿ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।*

ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ

ਪੁੱ ਠੀ/ਸਾਹਮਣੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ 
ਕਨਵਰਟੀਿਲ) ਬਰਸਟਰੇਨਟ

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ 
ਬਰਸਟਰੇਨਟ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕ ੇ4 ਸਾਲ ਤੱਕ

ਇਨਬਿਲਟ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ 
ਬਰਸਟਰੇਨਟ

ਅਡਲਟ ਸੀਟਿੇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂਸਟਰ ਸੀਟ

ਅਸੈਸਰੀ ਚਾਇਲਡ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਿੂਸਟਰ ਸੀਟ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕ ੇ7 ਸਾਲ ਤੱਕ

1

2

3

 *ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੈ



PUNJABI

ਸੀਟ ਬੇਲਟ ਜਾਂ ਬਕਲ ਲਗਾਓ

ਹਿੇਕ ਬੱਿੇ ਨੰੂ।

ਹਿੇਕ ਸਫਿ ਲਈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿਾਇਲਡ ਕਾਿ ਨਿਸਟਿੇਨਟ 
ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿਾਇਲਡ ਕਾਿ 
ਨਿਸਟਿੇਨਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ ਇੱਕ 

ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ।

ਿਾਇਲਡ ਕਾਿ 
ਨਿਸਟਿੇਨਟਸ

 Australian/New Zealand 
Standard 1754 ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ 
ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ

 ਇਸ ਸਨਟਕਿ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿੱਿੋ

 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪੁਿਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ 
ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ

 ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਕਸੇ ਦੁਿਘਟਨਾ 
ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਿਾਇਲਡ ਕਾਿ ਨਿਸਟਿੇਨਟ ਜ਼ਿੂਿ 
ਬਦਲਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਮਦਦ ਨਕੱਥੋਂ ਲਵੋ

1300 780 713 ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ
ਜੇਕਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 13 

14 50 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ੱ ਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਰੋਡ ਅਵੈਅਰ (SDERA) Smart Steps ਦੁਆਰਾ ਬਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ:

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

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਬਪ੍ੰ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸੀ।
© Government of Western Australia. 
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