
✔

நிலை  1 நிலை  2 நிலை  3 

✔✔
✔✔✔ ✔✔✔லைை்குழந்லை முைை் 6 

மாை குழந்லை வலை
இணைக்கப்படட் சீட ்பபல்டட்ுடன் பின்புறமாக 
அணமந்திருக்கும் குழந்ணைக்கான பாதுகாப்பு 
இருக்ணகயில் இருக்க வேை்டும்.

பாதுகாப்பு இருக்ணகயின் அளவு ேரம்புகணள 
சந்திக்கும் ேணர உங்கள் குழந்ணைகணள 
பின்புறம் பாரை்்ைபடி ணேை்திருக்கவும்.

குலைந்ைது 6 மாைங்ைள் 
முைை் 4 வயது வலை

இணைக்கப்படட் சீட ்பபல்டட்ுடன் பின்புறம் அல்லது 
முன்புறம் பாரை்்ைபடி உள்ள குழந்ணை பாதுகாப்பு 
இருக்ணகணைப் பைன்படுை்ைவும்.

குலைந்ைது 4 வயது 
முைை் 7 வயது வலை

இணைக்கப்படட் சீட ்பபல்டட்ுடன் முன்புறம் 
பாரை்்ைபடி உள்ள குழந்ணை பாதுகாப்பு 
இருக்ணக அல்லது பபரிைேரக்ள் அைியும் 
பபல்ட ்ேசதி பகாை்ட இருக்ணக அல்லது 
குழந்ணைப் பாதுகாப்பு சீட ்பபல்டட்ுடன் கூடிை 
இருக்ணகணைப் பைன்படுை்ைவும். 

அடுை்ை நிலைை்கு செை்வைை்கு முன், குழந்லைைள் ைங்ைள் அளவு வைம்புைலளை் ைாண்டும்வலை பாதுைாப்பு 
இருை்லையிை் இருை்ை வவண்டும். எப்வபாதும் உை்பை்தியாளைை்ளின் அறிவுலைைலளப் பின்பை்ைவும்.

ெைிபாை்ப்பு பட்டியை்

குழந்ணை வகரிைர ்/ காப்ஸ்யூல்

முன்புறமாக மாற்றிைணமக்க 
கூடிை பாதுகாப்பு இருக்ணக

குழந்லைைள் வாைனை்தின் பின் 
இருை்லையிை் இருப்பது பாதுைாப்பானது.
7 வயதிை்கு கீழ் உள்ள குழந்லைைள் முன் இருை்லையிை் 

அமைவ்து ெட்டை்திை்கு எதிைானைாகும்.*

லைை்குழந்லை 
முைை் 6 மாை 
குழந்லை வலை

முன்புறம்/பின்புறம் (அல்லது 
மாற்றை்ைக்க) பாதுகாப்பு இருக்ணக

இணைக்கப்படட் சீட ்பபல்டட்ுடன் 
இருேணகயிலும் பைன்படுை்திக் 
பகாள்ளக்கூடிை பாதுகாப்பு இருக்ணக 

குலைந்ைது 6 
மாைங்ைள் முைை் 4 
வயது வலை

இணைக்கப்படட் சீட ்பபல்டட்ுடன் முன்புறம் 
பாரை்்ைபடி பாதுகாப்பு இருக்ணக

பபரிைேரக்ளுக்கான சீட ்பபல்ட ்ேசதி 
பகாை்ட பூஸ்டட்ர ்இருக்ணக

குழந்ணைகளுக்கான சீட ்பபல்ட ்ேசதியுடன் 
உள்ள பூஸ்டட்ர ்இருக்ணக

குலைந்ைது 4 வயது 
முைை் 7 வயது வலை

1

2

3

 *விதிவிலக்குகள் உள்ளன



TAMIL

இருை்லை சபை்ட் 
அணியவும்
ஒவ்சவாரு குழந்லையும்.

ஒவ்சவாரு பயணை்திலும்.

உங்ைள் குழந்லைலய, வாைனை்தின் 
குழந்லை பாதுைாப்பு இருை்லையிை் 

அமைை்்துவது ெட்டமாகும்.

உங்ைள் குழந்லைலய, 
வாைனை்தின் குழந்லை பாதுைாப்பு 

இருை்லையிை் அமைை்்துவது 
ெட்டமாகும்.

குழந்லை வாைனப் 
பாதுைாப்பு 
இருை்லை

 Australian/New Zealand Standard 1754 
ஆை இருை்ை வவண்டும்

 இந்ை ஸ்டிை்ைை் உள்ளைா என்று 
பாைை்்ைவும்

 10 ஆண்டுை்குள் ையாைிை்ைைாை 
இருை்ை வவண்டும்

 வாைன விபை்து ஏதும் ஏை்பட்டாை் 
வாைனை்திை் குழந்லைப் 
பாதுைாப்பு இருை்லைலய மாை்ை 

வவண்டும்

இங்வை உைவி சபைைாம்
1300 780 713 என்ை எண்லண 

அலழை்ைவும்
பமாழிபபைரப்்பாளர ்வசணே 

வைணேப்படட்ால், 13 14 50 என்ற 
எை்ணை அணழக்கவும்

இந்ை ஆைாரங்கள் மருை்துே கல்வி பள்ளி 
மற்றும் சாணல விழிப்புைரவ்ு (SDERA) Smart 

Steps திடட்ம் மூலம் ைைாரிக்கப்படட்து:

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

அசச்ிடும் வநரை்தில் இந்ை ைகேல் சரிைானைாக இருந்ைது.
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