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hanggang sa 6 na 
buwan man lang

Dapat nasa pamigil sa bata  (child 
restraint) na nakaharap sa likuran at may 
permanenteng nakakabit na harness. 

Panatilihing nakaharap sa likuran ang 
iyong sanggol hanggang maabot na niya 
takdang laki ng pamigil.

6 na buwan man lang 
hanggang sa 4 na taon

Gumamit ng  pamigil sa bata na 
nakaharap sa likuran o nakaharap sa 
unahan na may nakakabit na harness.

4 na taon man lang 
hanggang sa 7 taon

Gamitin ang pamigil sa bata na 
nakaharap sa unahan na may nakakabit 
na harness o upuang pampataas na may 
pang-adultong seatbelt o panligtas-sa-
batang harness.

Ang mga bata ay dapat manatili sa kanilang pamigil hanggang  lumampas na sila sa takdang-laki, 
bago sumulong sa susunod na yugto. Sundin lagi ang mga tagubilin ng  mga tagagawa.

Tseklist

Pambitbit ng sanggol/kapsula 

Nakaharap sa likurang 
convertible na pamigil sa bata

Ang mga bata ay pinakaligtas sa likuran 
ng sasakyan.

Labag sa batas na paupuin sa harapan ng sasakyan ang 
mga batang mas mababa sa 7 taong gulang.*

Kapanganakan 
hanggang sa 6 na 
buwan man lang

Nakaharap sa likuran/unahan (o 
convertible) na pamigil sa bata

Kumbinasyong pamigil sa bata na 
may nakakabit na harness

6 na buwan man lang 
hanggang sa 4 na 
taon

Nakaharap sa unahang pamigil sa 
bata na may nakakabit na harness

Pampataas na upuan na may pang-
adultong seatbelt

Pampataas na upuan na may 
pambatang harness

4 na taon man lang 
hanggang sa 7 taon
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 *May mga hindi kasali sa kautusang ito
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TAGALOG

Magkabit ng seatbelt

Bawat bata.
Bawat biyahe.

Ang paglalagay ng iyong anak sa 
pamigil ng bata sa kotse ay ipinag-

uutos ng batas.

Ang paglalagay ng iyong anak 
sa pamigil ng bata sa kotse ay 

ipinag-uutos ng batas.

Mga Pamigil 
sa Bata sa 
Kotse 

 Dapat ay tumutugon sa Australian/

New Zealand Standard 1754

 Hanapin ang sticker na ito

 Dapat ay mas mababa sa 10 taong 

gulang

 Kung naaksidente ang iyong kotse, 
dapat mong palitan ang pamigil sa 

bata sa iyong kotse 

Saan makakakuha ng tulong
Tawagan ang 1300 780 713 

Kung kailangan ng serbisyo ng 
interpreter, tumawag sa 13 14 50

Ang gamit-yaman na ito ay binuo sa 
pamamagitan ng  School Drug Education and 
Road Aware (SDERA) Smart Steps Program sa 

pakikipagsangguni sa:

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

Ang impormasyon ay tama, sa panahon ng pagkalimbag.
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