
 

 !ېدد سپرلي په شکل د ماشوم خوندی ساتل اختیار نه بلکه قانون   -د نیویارک ایالت د ماشوم د خوندی ساتنی قانون 
  .يشکلني ته نه وی رسیدلی نو کله چی په موټر کی سفر کوی  باید د ماشومانو د خوندی ساتنی د مناسب سیستم په واسطه خوندی کړای  ۸ټول ماشومان ترهغه چی 

 يود ماشوم د خوندی ساتنی مناسب سیستم هغه یو دی کوم چی د ماشوم د اندازی او وزن مطابق د جوړونکی له طرفه یی سپارښتنه شوی 
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   لری، اړه پوری  وزن او جګوالی نمو رشد، په ماشوم د وړاندیز سلسلی د عمر د لپاره څوکي خوندی هری د

 وی کلن( ۸)اته ماشوم چیرته که .وکاروي الرښود کمپني د لپاره کارونی مناسبی او محدودیت د وزن او جګوالي د نصبولو، د څوکی د ماشومانو د

   کیږی سپارښتنه دوام د کارونی د سیستم د ساتنی خوندی د ماشوم د ته تاسو نو وی کم څخه (پونډ) پاوو ۱۰۰ له یی وزن او وی ټیټ څخه انچو ۴.۹له او

 

 

 ګرځنده مخ طرف پر شا د 

 څوکي موټر د لپاره ماشوم د

 پوری کلني ۲ تر لږه تر لږ څخه زیږون له
 

 او لوړوالی ټاکلی یا او کلني ۲ تر ماشوم

 مخ د  کی صورت په رسیدو د ته وزن

 موټر د چی څوکي لرونکی کمربند ګرځنده

 ګټه کیږی ایښودل کی څوکی شاتني په

 دواړو پر څوکی بدلیدونکی ) .کوی پورته

 وړاندی پر مخ او ګرځنده مخ حالتونو

  (شی کاریدای

 

 

 

 

 د ماشوم د مخ ګرځنده کمربند لرونکی 

(موقعیت)څوکي د کمربند ځای     

  
 تر یا اوږو پر ځای پټي د کمربند د

 الندی اوږو
 

 د منځ تر تشیو د ځای بټنی د کمربند د
 سر پر سینی

  

 نه راشی منځ تر پښو د باید تسمه الندیني
 خیټه پر

 

 

 

 

 کمربند پروړاندی مخ لپاره ماشومانو د

 څوکي موټر د لرونکی

 پوری کلني ۵تر لږه تر لږ څخه کلني ۲ له
  

 ګرځنده مخ طرف پر شا د ماشوم چی کله

 پر مخ د باید هغوی لویږی څخه  څوکی

 تر لږ څخه څوکي لرونکی کمربند وړاندی

 او لوړوالی ټاکلی چی پوری کلني ۵ تر لږه

 پورته ګټه مهال پر سفر د رسیږی ته وزن

  کړی

 حالتونو دواړو پر څوکی بدلیدونکی)

 (شی کاریدای وړاندی پر مخ او ګرځنده

 

 نسبتآ د ماشومانو د څوکی ترکیبی
 لرونکو کمربند پروړاندی مخ او کوچنیو
 .دی ترکیب څوکیو

 

 لرونکی کمربند وړاندی پر مخ د ماشوم د
 (موقعیت)ځای کمربند د څوکي

 

   سر پر اوږو د ځای پټي د کمربند د
 

 سینی د منځ تر تشیو د ځای بټنی د کمربند د
  سر پر
 

 پر نه راشی منځ تر پښو د باید تسمه الندیني
 خیټه

 

 

 

 

 چی څوکي جال لپاره ماشومانو د
 واسطه په کمربند د موټر د ماشوم

 کیږی تړل پکی

 

 پوری کلني ۷ تر څخه ۴ له
  

 ټاکلی ماشوم چی وخته هغه تر
 تولیدونکی د چی ته وزن او جګوالی

 په رسیدلی وی نه شوی ټاکل خوا له
 پر مخ د مهال پر سفر د کی موټر

 څوکی د  ماشومانو د جال وړاندی
 کیږی سپارښتنه

 

کمربند  یاندړماشوم د مخ پر و یکله چ

 خهڅ یوکڅد ماشومانو د  یلرونک

 یټس ینو د ماشومانو نسبتآ لو ،یږیلو

په  رټد مو یچ ړیانتقال ک ییته 

 .یږیک ودلیښا یک یټس یورستن
د ماشومانو د نسبتآ  یوکڅ یبیترک) 

کمربند لرونکو  یاندړاو مخ پرو ویکوچن

(ید بیترک ویوکڅ  
  

د ماشوم د نسبتآ کوچنی څوکي د 

  کمربند ځای
  
 

 سینه او اوږه پر کمربند اوږی د :۱
 غاړه پر نه وی پروت ارامه په باندی

 .باندی مخ او

 باندی ورنو پر کمربند ورنونو د :۲
 .خیټه پر نه وی پروت ارامه په

 

 

 کمربند څوکي د
 

 + کلني ۱۲ تر ۸
 

 خوندی د هغه کی موټر په ستاسو
 ندی لپاره ماشومانو د کمربند ساتنی
  ښیی  کړنی غوره .شوی ډیزاین

 کی صورت هغه په ماشومان چی
 له ماشومانو د چی دی خوندی
 هغه تر کوی پورته ګټه څخه څوکیو

 ددوی ډول مناسب په کمربند چی
 .شی برابر لپاره

 

 هغه توګه مناسبه په کمربند څوکی د
 چی کله دی برابر وخت

 

 سینه او اوږه په کمربند اوږی د :۱
 او غاړه په نه وی پروت ارامه په باندی

 .باندی مخ
 

 په باندی ورنو په کمربند ورنونو د :۲
 .خیټه په نه وی پروت ارامه

 

 لوړ اندازه کافی په باید ماشومان :۳
 شی وکوالی سره ارامي په چی واوسی

 د گونډی خپلی کی صورت په تکیی د
 کړی قات څنډه په چوکي

 

 چی کیږی سپارشتنه سره ټینګار ډیر په
 هغه ټول مهال پر سفر د کی موټر په

 ۱۲ له او ۱۲ یی عمر چی ماشومان
 خوندی کی سیټ وروستنی په وی ټیټ

 .شی کړای

 

 *نصبول یا لګول    
 

 د باید څوکي موټر د لپاره ماشوم د ګرځنده مخ
 الندنی یا کمر د موټر د سره چوکي له موټر

 .وی وصل واسطه په چنګک

 

 څوکي ماشوم د شوی نصب توګه مناسبه په
 مخ او شا څنګو، د زیاته څخه اینچ یوه له باید
 ښوری ونه طرف پر

 

 بادی فعال یو د څوکی ماشوم د کله هیڅ
 .کښیږدی مه ته مخی (ایربګ ) کڅوړی

 

 

 

  

  *نصبول یا لګول
 

 څوکي موټر د لپاره ماشوم د وړاندی پر مخ
 یا کمر د موټر د سره وکيڅ له موټر د باید

 ولری شتون که واسطه په چنګک الندنی
 .وی وصل

 

 څوکي ماشوم د شوی نصب توګه مناسبه په
 او شا څنګونو، د زیاته څخه اینچ یوه له باید
 ښوری ونه طرف پر مخ

 

 بادی فعال یو د څوکی ماشوم د کله هیڅ
 .کښیږدی مه ته مخیبګ(ایر) یا کڅوړی

 

  

  *نصبول یا لګول

 

 د کی چوکی وړه نسبتآ  لپاره ماشوم د
 له موټر د لپاره ساتلو خوندی د ماشوم
 دغه او کیږی اخیستل ګټه څخه کمربند
 ماشوم د کمربند چی کوی مرسته څوکی

 او کړی لیری څخه مخ او غاړی له
 د چی کړی ځای پر ځای داسی ماشوم

  کړی لیری خیټی له تسمه ورنونو

 

 چنګک کوم چوکي ماشوم د چیری که
 .کړي وصل یی سره موټر له ون ولری

 

 موټر کی څوکي په مخی د موټر د

 کمربند باید سپرلي هره او چلوونکي

 .لپاره شخص یوه د کمربند هر وتړی،

 څوکي یمخ د او چلونکی موټر

 هغه له او ۱۶ یی عمر چی سپرلي

 په تړلو نه د کمربند د  وی زیات

 .ي کیږ جریمه ډالر ۵۰ کی صورت

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.         
 

 

 د یا او وتړی کمربند باید وی ټیټ هغه له او ۱۶ یی عمر چی سپرلی هغه هره .شی کړای محفوظ او خوندی باید پرته نیولو کی نظر په موقعیت د څوکي او عمر د شخص ساکن هر
 هری د .کوی اطاعت څخه قانون له سپرلی لرونکی عمر ټیټ د څخه کالو ۱۶ د چی کړی مطمین ځان باید چلوونکی موټر .کړی پورته ګټه څخه سیستم خوندی مناسب یو د ماشوم

 .کړی السه تر پاینټونه  جزا د الیسنس د  موټرچلونی د ۳ او جریمه ډالرو ۱۰۰ تر څخه ډالرو ۲۵ له چلوونکي موټر چی شی کیدای کی صورت په سرغړونی
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