न्यय
ू ोर्क स्टे टर्ो बाल बहाव र्ानन
ू - बाल यात्री ववर्ल्प होइनन ्, यी र्ानन
ु हुन ्!
मोटर चढ्ने क्रममा सबै बालबाललर्ालाई उपयक्
ु त बाल संयन्त्र प्रणालीमा रोर् लगाइनेछ, जबसम्म उनीहरू आफ्नो ८ औँ जन्मदिन सम्म पग्ु िै नन ्।
एर् उपयक्
ु त बाल संयन्त्र प्रणाली यो हो जुन बच्चार्ो आर्ार र ननमाकताले लसफाररस गररएर्ो वजन परू ा गिकछ।

l

* प्रत्येर् सीट प्रर्ारर्ा लाचग लसफाररस गररएर्ा उमेर िायरा बालबाललर्ा ववर्ास, वद्
ृ चध र उचाई/ बच्चार्ो पेसन्जर लसटहरू र बूस्टर सीटहरूर्ो वजनर्ो सीमार्ो फरर्

िातामा फरर् फरर् हुन्छ। स्िापना र सीट उचाई/वजन सीमा र उचचत सीट प्रयोग जाँच गनक बच्चार्ो पेसन्जर लसट वा बूस्टर सीट म्यानुअल प्रयोग गनह
ुक ोस ्। यदि बच्चा
आठ वर्कर्ो उमेरमा छ अिवा 4'9” भन्िा र्म उचाई छ वा 100 पाउण्ड भन्िा र्म छ भने, यो लसफाररस गररएर्ो बाल सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गनक जरुरी हुन्छ।

पछाडी फर्केर्को

अगाडी फर्केर्को

बच्चार्को पेसन्जर ससट

बच्चार्को पेसन्जर ससट

जन्म दे खि र्कम्तीमा 2 वर्ष सम्म*
बालर् पछाडी सवार गनेछ -पनछर्ो
सीटमा पछाडी फर्ेर िइ
ु वर्क
नभएसम्म वा बालर् सीटमा
जनाइएर्ो

माचिल्लो वजन वा

उचाइ नपुगेसम्म।
(रूपान्तररत सीटहरू पछाडी र अगाडड
िब
ु ै

फर्ाकएर प्रयोग गनक सकर्न्छ)

पछाडी फर्केर्को हानेसर्को स्स्थतत
हानेस स््याप र्ुम वा त्यो भन्िा
तल।
हानेस क्क्लप र्ाखिहरुर्ो बीच
छातीमा हुन्छ।
तल्लो हानेस दहपमा हुनु पछक ,
पेटमा होइन।

बूस्टर लसट

लसट बेल्ट

2 वर्क िे खि र्म्तीमा 5 बर्कसम्म*

यो लसफाररस गररन्छ कर्

तपाईंर्ो गाडीर्ो सरु क्षा बेल्ट

बच्चाले पछाडीर्ो लसटमा ठुलो भए

अगाडड फर्ाकएर हानेस लगाएर

पनछ उनीहरु पछाडीर्ै लसटमा अगाडड
फर्ाकएर हानेस लगाएर राख्नु पछक जब
सम्म

5 बर्क पुग्िै न वा बच्चार्ो

लसटमा लेिे बमोक्जम माचिल्लो
वजन वा उचाइ नपुगेसम्म।
(रूपान्तररत सीटहरू पछाडी र अगाडी
िब
ु ैबाट प्रयोग गनक सकर्न्छ / संयोजन
सीटहरू अगाडड फर्ाकएर हानेस भएर्ो
बूस्टर लसटर्ो एर् संयोजन हो)
अगाडी फर्केर्को हानेसर्को स्स्थतत
हानेस स््याप र्ुम वा त्यो भन्िा
माचि।
हानेस क्क्लप र्ाखिहरुर्ो बीच
छातीमा हुन्छ।
तल्लो हानेस दहपमा हुनु पछक ,

•

पेटमा होइन।

स्थापना*
पछाडी फर्ेर्ो बच्चार्ो पेसन्जर

लसट गाडीर्ो लसट बेल्ट वा एंर्रसँग
सीटमा जोडेर्ो हुनप
ु िक छ।

उचचत रूपमा जोडडएर्ो बच्चार्ो

पेसन्जर गाडीर्ो नै भाग जस्तै िे ख्नु
पछक र लसट बेल्ट चलाउिा 1 इन्च
भन्िा बढी चल्िै न।

ऐर ब्यागर्ो अगाडी बच्चालाई
र्दहल्यै नराख्नुहोस ्।

स्थापना*
अगाडी फर्ेर्ो बच्चार्ो पेसन्जर लसट

4 वर्ष दे खि 7 बर्षसम्म*
बच्चालाई पछाडीर्ो लसटमा
राख्नु होस ् जब सम्म

बच्चार्ो

लसट र्म्पनीले लेिे बमोक्जम

माचिल्लो वजन वा उचाइ पग्ु िै न।
जब बच्चाअगाडी फर्ेर हानेस

लगाउने लसट भन्िा ठुलो हुन्छ,
उनीहरुलाई गाडीर्ो पछाडडर्ो
सीटमा बस्
ू टर सीटमा राख्नुहोस ्।

(संयोजन सीटहरू अगाडी फर्ेर्ो

1. र्ुमर्ो बेल्ट र्ुम र छाती

अगाडी र्सेर्ो हुनु पछक , घाटी वा
अनह
ु ार छोपेर्ो हुनु हुँिैन।
2. र्ािर्ो बेल्ट माचिल्लो

जांघहरू माचि हुनु पछक (पेटमा
होइन।

सीट बेल्ट उचचत फफट हुन्छ जब:
1.र्ुमर्ो बेल्ट र्ुम र छाती
अगाडी र्सेर्ो हुनु पछक , घाटी वा
अनह
ु ार छोपेर्ो हुनु हुँिैन।
माचि हुनु पछक (पेटमा होइन)।
3. बालबाललर्ा पयाकप्त अग्लो

लसटमा रािेर घड
ुँ ा िुमच्याउिा
पछाडडर्ो लसटर्ो कर्नारा सम्म
ल्याउन सर्ोस ्।
यो अत्यनत लसफाररश गररन्छ छ
कर् सबै बच्चाहरु 12 बर्क सम्म
पछाडीर्ो लसटमा सही तररर्ाले
लसट बाधेर गाडी सवार गरोस ्।

उचचत रूपमा जोडडएर्ो बच्चार्ो पेसन्जर

गिक छ र बच्चालाई

र्दहल्यै नराख्नह
ु ोस ्।

सरु क्षक्षत हुन्छन ्।

हुनप
ु छक ता कर् ढाड पछाडी

हुनप
ु िक छ।

ऐर ब्यागर्ो अगाडी बच्चालाई

सीट बेल्ट ठीर्सँग कफट हुिै न
बच्चाहरू बस्
ू टर सीटमा नै बडी

बस्
ू टर सीट बेल्टर्को स्स्थतत:

संयोजन हो)

गनक सीट बेल्ट बच्चार्ो गिक न र

बेल्ट चलाउिा 1 इन्च भन्िा बढी चल्िै न।

गररएर्ो हुिै न। सबै भन्िा राम्रो
अभ्यास यो हुन्छ कर् जबसम्म

2.र्ािर्ो बेल्ट माचिल्लो जांघहरू

गाडीर्ो लसट बेल्ट वा तल्लो एंर्र र

गाडीर्ो नै भाग जस्तै िे ख्नु पछक र लसट

बच्चाहरूर्ो लाचग डडजाइन

लसट र बस्
ू टर लसटर्ो एर्

स्थापना*

नतिर, यदि छ भने, सँग सीटमा जोडेर्ो

8 वर्ष दे खि 12 बर्ष+सम्म*

बस्
ू टर सीटहरूले बच्चालाई सरु क्षक्षत
अनुहार भन्िा टाढा राख्न मद्ित

मािी उठाएर एर्

स्िानमा रािेर बेल्टलाई पेट भन्िा
टाढा राख्छ।
यदि बस्
ू टर सीटमा नतिर छ भने
गाडीमा जोड्नु होस ्।

अगाडड लसटमा, चालर् र प्रत्येर्
यात्रीले प्रनत व्यक्क्त एर् सीट
बेल्ट लगाउनप
ु छक । 16 वर्क वा
माचि उमेरर्ा चालर् र

अगाडडर्ो-सीट यात्रह
ु रूलाई लसट

बेल्ट नलगाइएर्ो पाईएमा प्रत्येर्
चोटी $50 जररवाना गनक
सकर्न्छ।

प्रत्येर् हप्ता, उमेर वा बस्ने क्स्िनत र्ो बाहे र् सुरक्षा सुरक्षाबाट बाधा पिक छ। 16 बर्क भन्िा र्म प्रत्येर् यात्रीलाई सीट बेल्ट पदहला वा उपयुक्त बाल सुरक्षा संयन्त्र प्रणाली प्रयोग
गनुक पिक छ। चालर्ले यो सुननक्चचत गनुक पछक कर् 16 बर्क भन्िा र्म प्रत्येर् यात्रीले र्ानुन पालन गनुक पछक । चालर्ले $25 िे खि $100 र्ो जरीवाना पनक सक्छ र प्रत्येर्
उल्लङ्घनर्ो लाचग चालर्ले तीन लाइसेन्स पोइन्ट प्राप्त गिक छ।

TS.CPS.2018.Nepali.CPS Seat Chart Flyer 11 x 17
Child passenger seat recommendations: American Academy of Pediatrics Safety Committee. Graphic design: adapted from National Highway Traffic Safety Administration. This flyer was modified Aug
2017 by Mohawk Valley Resource Center for Refugees with recommendations from the New York State Governors Traffic Committee. Translations provided by Tone at www.tonetranslate.com a
division of Mohawk Valley Resource Center for Refugees. This project is made possible through the Mohawk Valley Resource Center for Refugees' Child Passenger Safety program funded by the
National Highway Traffic Safety Administration with a grant from the New York State Governor's Traffic Safety Committee.

