
காாில் குழந்தைகளுடன் பிரயாணம் 
செயதைல்

7வயதைிலும் கு்ைநதை அ்ைத்துச் ெிறுவரகளும் காாில் பயணம் செயயும்்பாது குழந்தைத் தைடுப்பு ஆெைத்்தைக் கடடாயம் 
பாவிக்க ்வண்டுசெை ஆஸதைி்ரலிய ெடடம் ்வண்டுகிைது. இது கார ்ொதைலில் ெம்பநதைப்படும்்பாது குழந்தை்யக் 
காயப்படாெல் காப்பாற்றுவதைற்காகும். 

எவவ்கயாை தைடுப்பு ஆெைம் ்தை்வப்படும் என்பது குழந்தையின் வய்தையும், உருவத்்தையும் சபாறுத்தைதைாகும். 
இநதைத் தைடுப்பாைது குழந்தைக்குப் சபாருத்தைொை அளவாக இருப்பதுடன், ஒழுஙகாக ொிசெயயப்படடும், 
கடடப்படடும் அத்துடன் வாகைத்துடன் ொிவரப் சபாருத்தைப்படடும் இருக்க்வண்டும்.
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6 ொதைஙகளிலிருநது 4 ஆண்டுகள் 
வயதைாை ெிறுவரகள்

வயது 4 இலிருநது ஆகக்கு்ைநதைது 7 
ஆண்டுகள் வ்ரயாை ெிறுவரகள் 

•  அவரகளின் பருெ்ைப் சபாறுத்து பின்பக்கம் ்�ாக்கிய 
தைடுப்பில் அல்்லது முன்பக்கம் ்�ாக்கிய கார ஆெைத்தைில் 
�ாடாக்களால் கடடப்படடுப் பயணம் செயய்லாம். 
குழந்தை தைடுப்பில் இருநதைபடி பின் இருக்்கயில் ொத்தைிரம் 
பயணிக்க்வண்டும்-முன் ஆெைம் அல்்ல. 

•  எடடு (8) வயது வ்ரயாை ெிறுவரகளுக்காை 
தைடுப்புக்களுடன்  இ்ணக்கப்படடபடி இப்சபாழுது  
கி்டக்கும்.

•  அவரகளு்டய உருவத்்தைப் சபாறுத்து, முன்்ைாக்கிய கார 
ஆெைத்தைில் அல்்லது booster ஆெைத்தைில் பயணம் செயய்லாம். 
Booster ஆெைஙகள் குழந்தை்ய ொியாை ெடடத்தைிற்கு 
உயரத்துவதைால், ஆெைப்படடி சபாருநதும்.

•  7 வயதுக்குக் கு்ைவாை பிள்்ளகள் பின் ஆெைம் 
முழுவ்தையும் பாவித்தைால், 4 -7 ஆண்டுகள் வயது்டய 
ெிறுவரகள் ொத்தைிரம் முன் ஆெைத்தைில் பயணிக்க்லாம் 
(boosterஆெைத்்தைப் பயன்படுத்தைி).

•  ் ெ்்ல ெஙகிலிப் படடி ெற்றும் முதுகு சபாருநதைக்கூடிய 
boosterஆெைஙகள் ஏ்ைய booster ஆெைஙக்ளவிடப் 
பாதுகாப்பாை்வ. 

•  குழந்தைகள் 145 செ.ெீ உயரொகும் வ்ர, ஒரு booster 
ஆெைத்தைில் அெர்வண்டும். அவரகள் வி்ரவில் 
வயதுவந்தைாரக்காை ஆெைப்படடிக்குப் ்பாைால், விபத்து 
ஒன்று ஏற்படும்படெத்தைில் அவரகள் காயப்பட்வண்டிய 
சபாிய ஆபத்துக்கு ஆளாவர.

0-6 ொதைஙகள் வயதைாை குழந்தைகள்
பின்பக்கொக ்�ாக்கிய தைடுப்பில் பயணிப்பது அவெியம். அநதை பாதுகாப்பு தைடுப்பாெைம் பின் ஆெைத்தைில் இருக்க்வண்டும் - 
முன் ஆெைம் அல்்ல.

காரகளில் குழந்தைகளுடன் பயணித்தைல் சதைாடரச்ெி



4 ஆண்டுகளுக்குக் கு்ைவாை வயது்டய ெிறுவரகளுக்காை 
காப்பு ஆெைத்்தைப் சபாருத்துவசதைன்பது:

4 ஆண்டுகளுக்கும் கூடிய வயது்டய குழந்தைகள் வி்ெயால் 
அ்ெயும் ஆெைஙகளில் பிரயாணம் செயதைல். 
•  அங்க ஒரு ெஙகிலிப் படடி இருநதைால், 

அ்தைக் காருடன் சபாருத்தைவும். 
•  ஆெைப்படடி குழந்தை்யச் சுற்ைிக் 

கடடப்படடிருக்க ்வண்டும்.

தைடுப்பாெைத்்தைப் சபாருத்துதைல் 
குழந்தைக் காப்பு ஆெைத்்தை அல்்லது booster ஆெைத்்தை உஙகள் வாகைத்தைில் சபாருத்தும்்பாது எப்சபாழுதும் தையாாிப்பாளாின் 
அைிவுறுத்தைல்க்ளக் க்டப்பிடிக்க்வண்டும்.

காரகளில் குழந்தைகளுடன் பயணித்தைல் சதைாடரச்ெி

•  ் ெ்்ல ஒரு ெஙகிலி �ாடா காாில் சகாழுவப்படடுள்ளது.

•  �ாடாக்களால் இறுக்கிக் கடடுவது குழந்தை்ய  
இல் பிடித்து ்வத்தைிருப்பதைற்காக வாகும்.

குழந்தைப் பாதுகாப்பு இருக்்க்யப் பாவிக்காது 
விடடால், பாாிய தைண்டப்பணம் அத்துடன் உாிெ 
ெதைிப்பிைக்கப் புள்ளிகள் வரும். ொியாக தைடுப்புச் 
செயயாது விடடால், இநதை அபராதைம் காாில் இருக்கிை 
ஒவசவாருவருக்கும் ஏற்பு்டயதைாகும்.

ஒரு தைடுப்பு ஆெைத்்தைத் சதைாிவுசெயதைல் 
ஆஸதைி்ரலிய பாதுகாப்புத் தைரமு்டய (AS/NZS 1754)  
குழந்தைக் காப்பு, booster ஆெைஙகள் ெடடும்தைான் 
பாவ்ைக்காக அனுெதைிக்கப்படுகின்ைை. 
அதைாவதுஏ்ைய �ாடுகளிலிருநது, 
ஆஸதைி்ரலியாவுக்குக் சகாண்டுவரப்படட  
கார ஆெைஙகள் அனுெதைிக்கப்படுவதைில்்்ல.

பாவித்தை காப்பு ஆெைஙகள் அல்்லது booster, 
பழுதை்டநதும், பாதுகாப்பில்்லாெலும் இருக்கக் 
கூடுொதை்லால், அவற்்ைப் பாவிபதை்ை வி்லக்க 
முயற்ெிக்கவும்.

•  ஆெைப்படடி்ய குைிப்பிடப்படடுள்ள துவாரத்தைினூடாக 
செலுத்தைி அதை்ை இறுகக் கடடுவதைன்மூ்லெ காப்பு ஆெைம் 
காருடன் சபாருத்தைப்படுகிைது.


