
कारमा बच्ालाई सुरक्षित राख्ने क्सट 

क्िम्नद्ारा प्रसु्त गररएको

पछाक्ि फकके को

माथिको टेदर स्ट्ाप एङ्कर पोइन्टमा 
थिक्स गररएको छ र कुनै खुकुलो/
लचकथिना तानेर कथिएको छ र 
िटाररएको छैन भनी जाँच गनुनुहोि्

कारको फ्ाक्ट् री क्फट भएको चाइल्ड रनेस्ट् नेन्ट एङ्करनेज पोइन्ट 
पत्ा लगाउिुहोस् (फने ला पाि्न असषिम भएमा, कारको म्ािुअल 
हनेिु्नहोस्) र तपाईंलने आफिो कारको सहरी एङ्कर पोइन्ट प्रयोग गर्दै  
हुिुहुनछ भिरी सुक्िक्चित गिु्नहोस्।

लगभग 30 मक्हिा उमनेरसम्मको 
बच्ाहरूका लाक्ग

यो कायनुले गम्ीर चोटपटक थनम्त्ाउन िके् हुनाले िालिाथलका तयार हुनभन्ा अथि अकको थिट निदलन 
 महत्त्वपूरनु हुनछ। तपाईकंो थिटमा आिूलाई मागनुदरनुन गननुको लाथग िधै ँरोल्डर माकनु रहरूको प्रयोग गनुनुहोि्।

अगाक्ि फकके को

यो क्सट पछाक्ि फक्न िने क्सटमा 
िअट्िने बालबाक्लकाको लाक्ग हो।

बुस्र

यो क्सटलने बच्ालाई माक्ि उचालछ 
जसकारण वयस्कको क्सट बनेल्ट 

क्फट हुनछ।

क्सट बनेल्ट

तपाईंको बच्ा क्सट बनेल्ट लगाउि 
तयार हुिुहुनछ वा हुिुहुन्न भिरी 
हनेि्नका लाक्ग 5-चरणको जाँच 

प्रयोग गिु्नहोस्।

स्ट् ापहरू काँधको 
स्रमा छि्।

बच्ाको क्सटमा स्ित 
न्यूितम र अक्धकतम 
उचाईका माक्न रहरू 
क्िक्मत् जाँच गिु्नहोस्।

स्ट् ापहरू बटाररएका 
छैिि् र एउटा औलंाको 
चौिाइ जक्त खुकुलो 
सक्हत राम्ोसँग क्फट 
हुनछि् भिरी सुक्िक्चित 
गिु्नहोस्।

ररयर टनेर्र स्ट् ाप सहरी 
एङ्कर पोइन्टमा सुरक्षित 
छ भिरी सुक्िक्चित 
गिु्नहोस्।

तपाईंको बच्ालाई 
उिरीहरूको ढाि र 
क्ितम्ब समतल गराएर 
कारको क्सटको सामु 
राख्िहोस्।

कारको क्सटलाई 
ठाउँमा राख्रै् क्सट 
बनेल्ट कक्सएको छ भिरी
सुक्िक्चित गिु्नहोस्।

िुरथषित तररकाले िुरु गददै



सबै चाइल्ड कार क्सट र क्ापु्लहरूको लाक्ग,टनेर्र स्ट् ाप 
सरीधा हुिुपछ्न । तपाईंलाई एङ्कर पोइन्टमा पुग्नको लाक्ग 
क्वस्तृत टनेर्र स्ट् ापको आवश्यकता पि्न सकछ। 
सािै पछाक्ि फकके को क्सट हँुर्ा, स्नेबलाइजर बार प्रयोग 
गि्न सम्झिुहोस्।
क्सट बनेल्ट वा Isofix किनेक्रहरू प्रयोग गिु्नहोस्।

बच्ालाई चाइल्ड बुस्र 
क्सटबाट सािु्नभन्ा अगाक्ि, 
कृपया उहाँहरूले जाँचका 
ििै 5 चररहरू पूरा गनुनुहुनछ 
भनी िुथनथचित गनुनुहोि्।
उहाँहरूलने सबै 5 चरणहरू 
पार िगरनेमा, उहाँहरू बुस्र 
क्सटमा िै बसु्पछ्न ।
यो लगभग 145cm को हुनछ

क्सटमा स्रीकतृ त अष्ट् नेक्लयि ्ट्ाण्डि्न सस्कर र AS/NZS 1754 लनेबक्लङ 
छ भिरी सुक्िक्चित गिु्नहोस्। सस्करहरू खराब भएको वा हटाइएको 
हुनुहँुदैन। उक्चत सस्करहरू िभएका क्सटहरू प्रयोग गिु्नहँुरै्ि।

बालबाक्लका बस्को लाक्ग सबैभन्ा सुरक्षित ्िाि भिनेको पछाक्िका 
क्सटहरू हुि्। 12 वर्नको उमनेर र 145cm भन्ा बढरी भएका बालबाक्ल
अगाक्िको क्सटमा बस् सषिम हुनछि्।

पछाक्ि फकके को कार क्सटलाई कक्हलै् पक्ि सक्रिय एयर ब्ाग क्फट 
गररएको ्िािमा िराख्िहोस्।
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पाँच चररको जाँच

सवाररी साधिको  
क्सटको क्वपररीत

क्सटको क्किारामा 
घँुिा खुमचाएर

ल्ाप बनेल्ट 
माक्िल्ो 
क्तघ्ाभन्ा तल

काँधको बनेल्ट 
मध्य-काँधको 
आरपार

यात्ाको अवक्धभर 
यो आसिमा बस् 
सकु्हुनछ
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िप जािकाररीका लाक्ग, ELAA को सुरक्षित तररकालने सुरु गर्दै  वनेबसाइट www.childroadsafety.org.au मा जािुहोस्।
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समायोजि गि्न क्मलिने टनेर्र स्ट् ाप

टनेर्र स्ट् ाप

स्नेबलाइजर 
बार

तपाईंलने बच्ाको क्सटको 
लाक्ग सहरी एङ्कर पोइन्ट प्रयोग 
गि्न सुक्िक्चित गिु्नहोस्।
यरी कुराहरू यो रनेखाक्चत्मा 
र्नेखाइएको षिनेत्हरूमा फने ला 
पाि्न सक्कनछ।
सहरी फने ला पाि्नका लाक्ग 
तपाईंको कारको म्ािुअल 
प्रयोग गिु्नहोस्।

र्नेखाइए अिुसार तल्ो 
एङ्कर स्ट् ाप र ररक्गि 
तल्ो ल्ाच ISOFIX 
किनेक्रहरू क्फट 
गररएका कार क्सटहरूमा 
मात्र प्रयोग हुनछ।

माक्िल्ो टनेर्र एङ्कर

पछाक्िको शनेल्फ 
टनेर्र एङ्कर

तल्ो एङ्कर स्ट् ाप

ररक्गि तल्ो ल्ाच

ब्ाक टनेर्र 
एङ्कर

फ्ोर टनेर्र एङ्कर


