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کمربندشان را ببنديد 
همه کودکان را. 
در همه مسيرها.

طبق قانون،استفاده از صندلی ماشين برای 
کودک تان اجباری است.

طبق قانون،استفاده از صندلی ماشين برای 
کودک تان اجباری است.

صندلی های 
ماشين کودک 

/Australian بايد طبق  
 New Zealand Standard 1754

باشند

بدنبال اين برچسب باشيد   

صندلی بايد کمتر از 10 سال باشد که ساخته   
شده باشد 

اگر ماشين تان تصادف کرد، بايد صندلی   
ماشين کودک را جايگزين کنيد 

کجا بدنبال کمک باشيد 
با شماره 713 780 1300 تماس بگيريد 

در صورت نياز به خدمات مترجم شفاهی، با 
شماره 50 14 13 تماس بگيريد 

اين منبع اطالعاتی توسط برنامه Smart Steps آموزش درباره 
 the School) مواد مخدر در مدارس و آگاهی در مورد خيابان ها

 Drug Education and Road Aware (SDERA)
Smart Steps) در مشاوره با سازمان های زير ايجاد شده است:

Kidsafe WA 

kidsafewa.com.au 
08 6244 4880

Road Safety Commission 

rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 

childcarrestraints.com.au

 

 

اين اطالعات در زمان چاپ صحيح می باشد. 
Government of Western Australiaحق کپی 

School Drug Education and Road Aware, 2018.

SDERA.wa.edu.au
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مرحله  3 مرحله  2 مرحله  1 

تولد تا حداقل 6 ماهگی 
کودک بايد در صندلی رو به عقب با تسمه 

داخلی باشد. 

برای نوزادتان از صندلی رو به عقب استفاده 
کنيد تا موقعی که صندلی برايش کوچک شود. 

حداقل 6 ماهه تا 4 ساله 
يا از صندلی رو به عقب يا رو به جلو با تسمه داخلی 

استفاده کنيد. 

حداقل 4 ساله تا 7 ساله 
يا از صندلی رو به جلو با تسمه داخلی يا صندلی 

تقويت کننده (booster) با کمربند ماشين 
مخصوص بزرگساالن يا تسمه مخصوص امنيت 

کودکان استفاده کنيد. 

کودکان بايد تا زمانيکه بزرگتر از اندازه صندلی نشده اند، از صندلی شان استفاده کنند پيش از
 آنکه به مرحله بعدی بروند. همواره از دستورالعمل های سازندگان صندلی پيروی کنيد. 

ليست برای کنترل کردن 

صندلی/ کپسول نوزاد 

صندلی کودک رو به عقب قابل تبديل

صندلی عقب ماشين امن ترين جا برای کودکان است. 
نشستن کودکان زير 7 سال در صندلی جلوی ماشين غير قانونی 

است. *

تولد تا حداقل 6 ماهگی 

صندلی کودک رو به عقب/ جلو (يا قابل تبديل) 

 صندلی ترکيبی با تسمه داخلی

حداقل 6 ماهه تا 4 ساله 

صندلی کودک رو به جلو با تسمه داخلی 

صندلی تقويت کننده (booster) با کمربند ماشين 
بزرگساالن 

صندلی تقويت کننده (booster) با تسمه اضافی 
مخصوص کودکان

حداقل 4 ساله تا 7 ساله 

1

2

3

*موارد استثنا وجود دارد


