
ළමාා කාාර් ආසන ආරක්ෂාාව

ඉදිරිපත් කාරන ලද්දේද්

පසුපස මුහුණලා

ඉහළ දේ�තර් පටිය සවි  
කිරීදේ� ස්ථාානය� සවි කාර 
ඇති අතර එය කිසිදු බුරුලක්/
ඇදීමාකින් දේතොරව තදින් ඇද 
ඇති අතර කිසිදු ඇඹරීමාක් 
දේනොමාැති බව පරීක් ෂාා කාරන්න.

දේමාෝ�ර් රථාදේ� නිර්මාාණදේ�දී සවි කාර ඇති ළමාා බාධකා 
සවි කිරීදේ� ස්ථාානය දේසොයා ගන්න (දේසොයා ගැනීමා� 
දේනොහැකි න� කාාර් අත්දේපොත බලන්න) සහ ඔබ ඔදේ� 
දේමාෝ�ර් රථාදේ� නිවැරදි සවි කිරීදේ� ලක්ෂායය භාාවිත කාරන 
බව තහවුරු කාරන්න.

මාාස 30 ක් පමාණ වයසැති 
කුඩාා ළමුන් සඳහා

ළමයින් සූදාානම් වීමට පෙ�ර ඊළඟ අසුනට පෙනොයෑෑම වැැදාගත් වැන අතර පෙමයෑ බර�තළ තුවැාල 
ඇති වියෑ හැැක. සෑෑම විටම ඔපෙ� අසුපෙන් ඇති උරහිස් සෑලකුණු මාර්පෙගෝ�පෙේශයෑ කර ගන්න. 

ඉදිරිපස මුහුණලා

දේමාමා ආසනය තමා පසුපසින් 
ඉදිරිපස ආසනය ඉක්මාවා 

ගිය ළමුන් සඳහා ය.

බූස්�ර්

දේමාමා ආසනදේයන් 
දරුවා ඔසවා වැඩිහිටි 
දේකාො�දේසහි සවි දේ�.

ආසන පටි

ඔදේ� දරුවා ආසන පටියකා  
සිටීමා� සූදාන�ද බැලීමා� 
පියවර 5 පරීක් ෂාාව භාාවිත 

කාරන්න.

ආරක්ෂාාපෙ� 
ආරම්භයෑ

පටිය උරහිස් 
මාට්�දේ� ඇත.

ළමාා ආසනදේ� 
සඳහන් කාර 
ඇති අවමා සහ 
උපරිමා උස සමාග 
සංසන්දනය කාර 
බලන්න.

එක් ඇඟිල්ලකා 
පරතරයක් තිදේබන 
දේලසත් පටි ඇඹරී 
දේනොමාැති ඇති 
බවත් සහතිකා කාර 
ගන්න.

පසුපස දේ�තර් 
පටිය නිවැරදි 
ඇන්කාර් ස්ථාානය� 
සවි කාර ඇති බව� 
සහතිකා වන්න.

ඔදේ� ළමායාව 
පිටුපස සහ බිමා 
කාාර් ආසනයත් 
සමාඟ පැතලිව 
සිටින දේස් තබන්න.

ආසන පටිය තද බව 
තහවුරු කාර ගන්න, 
එමාඟින් ආසනය 
එක් ස්ථාානයකා 
තබා ගන්න.



සෑමා ළමාා ආසනයක් හා කාැප්සියුල සඳහාමා දේ�තර් 
පටිය දේකාලින් තිබිය යුතුය. ඔබ� සවි කිරීදේ� ස්ථාානය� 
ළඟ කිරීමා� අමාතර දේ�තර් පටියක් අවශ් ය දේවයි. 
එදේමාන්මා ආසනය පිටුපස මුහුණලා ආකාාරදේ� ඇති වි� 
ස්ථාායීකාරණ දණ්ඩා භාාවිතය� සිහි තබාගන්න.
ආසන පටි දේහෝ Isofix ස�බන්ධකා භාාවිත කාරන්න.

ළමාදේයකු බූස්�ර් 
ආසනයකින් ඉවත් කිරීමා� 
දේපර, ඔවුන් පියෑවැර 5 
�රීක් ෂාාවැ සෑමත් කරන 
බවැ සෑහැතික කර ගන්න.
ඔවුන් පියවර 5 මා සමාත් 
දේනොකාරන්දේන් න�, ඔවුන් 
බූස්�ර් ආසනයකා සිටිය 
යුතුමාය.
දේමාය දේසන්ටිමී�ර 145ක් 
පමාණ දේ�

AS/NZS 1754 දේලස සඳහන්ව ආසනය� ඕස්ට් දේර්ලියානු ප් රමිති 
ස්ටිකාරය ඇති බව සහතිකා කාර ගන්න. ස්ටිකාරවල� හානි වීමා 
දේහෝ ගැලවීමා පෙනොකළ යුතුය. සුදුසු ස්ටිකාර දේනොමාැති ආසන 
භාාවිත දේනොකාළ යුතුය.

ළමාදේයකු� ඉඳ ගැනීමා� ආරක් ෂිතමා ස්ථාානය වන්දේන් පසුපස 
ආසනදේ� ය. වයස අවුරුදු 12 � සහ දේසන්ටිමී�ර 145 � වැඩි 
ළමායින්� ඉදිරි ආසනදේ� ඉඳ ගත හැකිය.

කිසිමා අවස්ථාාවකා සක්රීය ආරක් ෂිත බැලූන සහිත තැනකා 
පිටුපස මුහුණ ලන ආසනයක් දේනොතබන්න.

ළමාා කාාර් ආසන ආරක් ෂාාව

පියෑවැර �පෙ� �රීක් ෂාාවැ

පිටුපස 
වාහනදේ� 
ආසනදේ� 
ගෑවීමා

ආසනදේ� 
දේකාළවරින් 
දණහිස් 
නැවීමා

උකුල් පටිය 
කාලව වල 
ඉහළ� 
පැමිණීමා

උරහිස් පටිය 
උරහිදේස් 
මාධයය� 
සවි වීමා

මුළු ගමාන 
පුරාව�මා දේමාමා 
ඉරියවුදේවන් 
සිටිය හැකිය

1 3 4 5

වැඩිදුර දේතොරතුරු සඳහා ELAA’s Starting Out Safely දේව� අඩාවිය� යන්න www.childroadsafety.org.au
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දේවනස් කාළ හැකි 
දේ�තර් පටිය

දේ�තර් පටිය

ස්ථාායීකාරණ  
දණ්ඩා

ඔබ ළමාා ආසනය� නිවැරදි 
සවි කිරීදේ� ස්ථාානය 
භාාවිත කාරන බව� වග 
බලා ගන්න.
දේ�වා දේමාමා ස�හදේන් 
දේපන්වා ඇති ස්ථාානවල 
දැකිය හැකිය.
නිවැරදි එකා දේසොයා 
ගැනීමා� ඔදේ� කාාර් 
අත්දේපොත භාාවිත කාරන්න.

දේපන්වා ඇති පරිදි 
පහළ ඇන්කාර් පටිය 
සහ දෘඪ පහළ අගුල 
භාාවිත කාරනු ලබන්දේන් 
ISOFIX ස�බන්ධකා 
සවි කාර ඇති කාාර් 
ආසනවල �මණි.

ඉහළ දේ�තර් සවි කිරීමා

පසුපස දේ�තර් 
ඇන්කාර්

පහළ ඇන්කාර් 
පටිය

දෘඪ පහළ අගුල

පහළ 
දේ�තර් 
ඇන්කාර්

බි� දේ�තර් 
ඇන්කාර්


