நிலை 1

நிலை 2

நிலை 3

சரிபார்ப்பு பட்டியல்
1

கைக்குழந் தை
முதல் 6 மாத
குழந் தை வரை

குழந்தை கேரியர் / காப் ஸ்யூல்
முன்புறமாக மாற் றியமைக்க
கூடிய பாதுகாப் பு இருக்கை

2

✔
கைக்குழந் தை முதல் 6
மாத குழந் தை வரை
இணைக்கப் பட்ட சீட் பெல் ட்டுடன் பின்புறமாக
அமைந்திருக்கும் குழந்தைக்கான பாதுகாப் பு
இருக்கையில் இருக்க வேண்டும் .
பாதுகாப் பு இருக்கையின் அளவு வரம் புகளை
சந்திக்கும் வரை உங் கள் குழந்தைகளை
பின்புறம் பார்த்தபடி வைத்திருக்கவும் .

குறைந் தது 6
மாதங் கள் முதல் 4
வயது வரை

முன்புறம் /பின்புறம் (அல் லது
மாற் றத்தக்க) பாதுகாப் பு இருக்கை

✔
குறைந் தது 6 மாதங் கள்
முதல் 4 வயது வரை
இணைக்கப் பட்ட சீட் பெல் ட்டுடன் பின்புறம் அல் லது
முன்புறம் பார்த்தபடி உள் ள குழந்தை பாதுகாப் பு
இருக்கையைப் பயன்படுத்தவும் .

✔
குறைந் தது 4 வயது
முதல் 7 வயது வரை
இணைக்கப் பட்ட சீட் பெல் ட்டுடன் முன்புறம்
பார்த்தபடி உள் ள குழந்தை பாதுகாப் பு
இருக்கை அல் லது பெரியவர்கள் அணியும்
பெல் ட் வசதி க�ொண்ட இருக்கை அல் லது
குழந்தைப் பாதுகாப் பு சீட் பெல் ட்டுடன் கூடிய
இருக்கையைப் பயன்படுத்தவும் .

அடுத்த நிலைக்கு செல் வதற் கு முன், குழந் தைகள் தங் கள் அளவு வரம் புகளைத் தாண்டும் வரை பாதுகாப் பு
இருக் கையில் இருக்க வேண்டும் . எப�்போதும் உற் பத்தியாளர்களின் அறிவுரைகளைப் பின்பற் றவும் .

இணைக்கப் பட்ட சீட் பெல் ட்டுடன்
இருவகையிலும் பயன்படுத்திக்
க�ொள் ளக்கூடிய பாதுகாப் பு இருக்கை
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குறைந் தது 4 வயது
முதல் 7 வயது வரை

இணைக்கப் பட்ட சீட் பெல் ட்டுடன் முன்புறம்
பார்த்தபடி பாதுகாப் பு இருக்கை
பெரியவர்களுக்கான சீட் பெல் ட் வசதி
க�ொண்ட பூஸ்ட்டர் இருக்கை
குழந்தைகளுக்கான சீட் பெல் ட் வசதியுடன்
உள் ள பூஸ்ட்டர் இருக்கை

குழந் தைகள் வாகனத்தின் பின்
இருக் கையில் இருப் பது பாதுகாப் பானது.
7 வயதிற் கு கீழ் உள் ள குழந் தைகள் முன் இருக்கையில்
அமர்வது சட்டத்திற் கு எதிரானதாகும் .*
*விதிவிலக்குகள் உள் ளன

குழந் தை வாகனப்
பாதுகாப் பு
இருக்கை

இங் கே உதவி பெறலாம்
1300 780 713 என்ற எண்ணை
அழைக்கவும்
ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை
தேவைப் பட்டால் , 13 14 50 என்ற
எண்ணை அழைக்கவும்

Australian/New Zealand Standard 1754
ஆக இருக்க வேண்டும்

இந்த ஆதாரங் கள் மருத்துவ கல் வி பள் ளி
மற் றும் சாலை விழிப் புணர்வு (SDERA) Smart
Steps திட்டம் மூலம் தயாரிக்கப் பட்டது:

இந் த ஸ்டிக் கர் உள் ளதா என்று
பார்க்கவும்

Australian
Standard
AS/NZS 1754

Australian
Standard
AS/NZS 1754

உங் கள் குழந் தையை,
வாகனத்தின் குழந் தை பாதுகாப் பு
இருக்கையில் அமர்த்துவது
சட்டமாகும் .

இருக்கை பெல் ட்
அணியவும்
ஒவ�்வொரு குழந் தையும் .
ஒவ�்வொரு பயணத்திலும் .

உங் கள் குழந் தையை, வாகனத்தின்
குழந் தை பாதுகாப் பு இருக்கையில்
அமர்த்துவது சட்டமாகும் .

Kidsafe WA
kidsafewa.com.au
08 6244 4880
Road Safety Commission
rsc.wa.gov.au
WALGA Roadwise Program
childcarrestraints.com.au

10 ஆண்டுக்குள் தயாரித்ததாக
இருக்க வேண்டும்

வாகன விபத்து ஏதும் ஏற் பட்டால்

SDERA.wa.edu.au

வாகனத்தில் குழந் தைப்
பாதுகாப் பு இருக்கையை மாற் ற
வேண்டும்

அச்சிடும் நேரத்தில் இந்த தகவல் சரியானதாக இருந்தது.
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