Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Danh sách kiểm tra
1

Mới sinh cho đến ít
nhất 6 tháng tuổi

Nôi trẻ sơ sinh/giỏ đựng trẻ sơ
sinh
Nôi an toàn hướng về phía sau

2

✔
Mới sinh cho đến ít
nhất 6 tháng tuổi
Phải được đặt trong nôi an toàn trẻ
em hướng về phía sau, có trang bị
dây nịt
Đặt em bé của quý vị mặt hướng về
phía sau cho đến khi các em đủ lớn
đến mức giới hạn của nôi an toàn

Ít nhất 6 tháng tuổi
cho đến 4 tuổi

Ghế an toàn hướng về phía trước/
hoặc phía sau
Ghế an toàn kết hợp trang bị dây nịt

✔
Ít nhất 6 tháng tuổi
cho đến 4 tuổi
Sử dụng ghế an toàn trẻ em hướng về
phía trước hoặc phía sau, có trang bị dây
nịt

✔
Ít nhất 4 tuổi cho đến
7 tuổi
Sử dụng ghế an toàn trẻ em hướng về
phía trước có trang bị dây nịt hoặc dùng
ghế độn và dây nịt cho người lớn hoặc
dây nịt an toàn trẻ em.

Trẻ em cần được đặt trong thiết bị an toàn của các em cho đến khi các em vượt qua giới hạn kích
thước, trước khi chuyển sang giai đoạn sau. Luôn luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3

Ít nhất 4 tuổi cho
đến 7 tuổi

Ghế an toàn hướng về phía trước có
trang bị dây nịt
Ghế độn, có dây nịt người lớn
Ghế độn, có trang bị dây nịt an toàn
trẻ em

Trẻ em được an toàn nhất ở ghế băng sau
Để trẻ em dưới 7 tuổi ngồi ở ghế trước là trái luật.*
*Có trường hợp được miễn trừ

Thiết bị An toàn
Xe hơi cho Trẻ em

Tìm trợ giúp ở đâu

Cài dây nịt an toàn

Gọi số 1300 780 713

Mỗi trẻ em
Mỗi chuyến đi.

Nếu cần dịch vụ thông dịch, gọi số
13 14 50

Phải đạt Tiêu chuẩn Australian/
New Zealand Standard 1754

Tài liệu này do chương trình Giáo dục về Ma túy Học
đường và Hiểu biết về Giao thông (SDERA) Smart
Steps soạn thảo cùng với tư vấn của:

Hãy tìm nhãn dán này

Kidsafe WA
kidsafewa.com.au
08 6244 4880

Australian
Standard
AS/NZS 1754

Australian
Standard

Luật bắt buộc phải đặt trẻ em
trong thiết bị an toàn trẻ em
trên xe.

Luật bắt buộc phải đặt trẻ em trong
thiết bị an toàn trẻ em trên xe.

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

AS/NZS 1754

Phải nhỏ hơn 10 tuổi
Nếu bị đụng xe, quý vị phải thay
thế thiết bị an toàn trẻ em trên
xe

SDERA.wa.edu.au
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