
ਕਰੀਬ 70% ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟਾਲ ਨਹ� ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ 

ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਫਰ 

ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਾਹਾਂ  

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਾਰਿਨਸ ਸਟ� ੈਪ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।  

ਟਾਪ ਟੈਦਰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਟਾਪ ਟੈਦਰ ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ �ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹ।ੈ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਰਿਨਸ ਿਫਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰੋੜ ਨਹ�
ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਸਟ� ੈਪ ਨੰੂ ਿਖੱਚੋ ਤਾਂਜੋ ਹਾਰਿਨਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਾਰਿਨਸ ਿਵਚਕਾਰ 2 �ਗਲਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 

ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੀਟਬੈਲਟ ਬਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟਬੈਲਟ ਬਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹ�।

ISOFIX ਅਟੈਚਮ�ਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ISOFIX ਰਾਹ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਅਟੈਚਮ�ਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸੀਟ

ਸੀਟ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈü
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈü

ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ

ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ (ਿਨਯੰਤਰਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ
ਹਰ ਸਫਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ – ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਈਡ

ਬੂਸਟਰ ਸੀਟਾਂ

ਸੀਟਬੈਲਟ ਗਾਈਡ   
ਸੀਟਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤ ੇਬੈਠਾਣ ਲਈ ਸੀਟਬੈਲਟ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।   

ਸੀਟਬੈਲਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਫਟ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਸੀਟਬੈਲਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਫਟ ਹ ੈਅਤੇ ਸੀਟਬੈਲਟ ਦਾ ਗੋਦ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਉਪਰਲੇ ਪੱਟਾ ਂਅਤੇ ਕੱੁਿਲ�ਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹ ੋਕੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ– ਨਾ ਿਕ ਪੇਟ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ।   

ਟਾਪ ਟੈਦਰ

ਜੇਕਰ ਟਾਪ ਟੈਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ �ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ।

ü

Using Restraints – Punjabi



ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਕਰੀਬੀ  ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਿਫਿਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓRACV  racv.com.au/childrestraints 

ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋchildcarseats.com.auü
ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋü

ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ ਬਾਰ ੇਮਾਿਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

racv.com.au/childrestraints 
1800 134 126

vicroads.vic.gov.au 
13 11 71

kidsafevic.com.au 
9036 2306

ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਮਾਿਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਸਹੀ ਆਕਾਰ 
ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੋਢੇ ਅਪਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹਾਇਟ ਮਾਰਕਰ ਤ� ਉ�ਤ ੇਆ ਜਾਣ 

ਤਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਉਸੀ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡ ੇਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਜਾ ਂਅੱਗਲੀ ਤਰ�ਾ ਂ
ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਹਰ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ 

ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਤਦ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹ ੋਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਔਲਾਦ ਉਸਲਈ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹ ੋਜਾਵ।ੇ 

ਬੂਸਟਰ ਸੀਟਾਂ
ਜੇਕਰ ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੋਢੇ ਅਪਰ ਮਾਰਕਰ ਤ� 
ਉ�ਤ ੇਹਨ ਤਾਂ ਹੈਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰੋ।

ਬਾਲਗ ਸੀਟਬੈਲਟ
ਬਾਲਗ ਲੈਪ-ਸੈਸ਼ ਸੀਟਬੈਲਟ ਉਨ�ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ 
ਕੱਦ ਘੱਟ� ਘੱਟ 145ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵ।ੇ 

ਬੱਚ ੇਦਾ ਮੂੰਹ ਿਪੱਛ ੇਵੱਲ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ
ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜ ੇਵਾਲੀ 
ਹਾਰਿਨਸ ਸਟ� ੈਪ ਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਨਾ 
ਿਕ ਮੋਿਢਆ ਂਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ। 

ਬੱਚ ੇਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ ਚਾਇਲਡ ਿਰਸਟ� ੇਨਟਸ
ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜ ੇਵਾਲੀ 
ਹਾਰਿਨਸ ਸਟ� ੈਪ ਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋਪਰ 
ਇਹ ਮੋਿਢਆਂ ਤ� 2.5 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ 
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਿਰਸਟ� ੇਨਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਹ� ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਇਸਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰ,ੋ ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ

ü
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