ﻻرښﻮوﻧﯥ

د ﺳﻢ ﺑﺮاﺑﺮواﱄ ﻟﭙﺎرﻩ

ﻟﻮﯾﭕﺪل او ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي
ډول اوﺳﭕﺪل

د ځﺎن ﺗړﻟﻮ ﭘټﯥ

د ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ ﮐﻮل :د ځﺎن ﺗړﻟﻮ
ﭘټﯥ ﭘﻪ اوږﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
.ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐړئ.

د ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ ﮐﻮل :د ځﺎن ﺗړﻟﻮ
ﭘټﯥ ﭘﻪ اوږﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﻻﻧﺪې
ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐړئ.

د ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ ﮐﻮل

د ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ ﮐﻮل

د ځﺎن ﺗړﻟﻮ ﭘﺘﯥ ﭘﻪ اوږﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ د ځﺎن ﺗړﻟﻮ ﭘټﯥ ﭘﻪ اوږﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐړئ
ﻻﻧﺪې ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐړئ

باید سمدستي فټ يش  -د اضايف ویبینګ کولو توان نلري .باید ټوټه یا
ټوټه نيش.
د ځان تړلو )سينې تړلو( پټې غوټه د تخرګ د سطحې په اندازه ځای په
ځای کړئ.

ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﺊ
د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺊ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم
د ﻋﻤﺮ او ﻟﻮړواﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﯥ
ﻟﭙﺎره ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿټ ﻏﻮره او ﭘﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ډول ﯾﯥ ﻧﺼﺐ ﮐړئ .

ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ راټﻮﻟﭕﺪل

ﻧﺼﺒﻮل

د ﺳﯿټ ﺑﻠټ ﯾﺎ ﭘټﯥ ﯾﺎ د ﻻﻧﺪې ﻟﻨګﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺑﺎﯾﺪ
)ﻗﻠﻒ وي )او د ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗړﻟﯥ وي
ﺳﯿټ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﻠټ ﺗړﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎی ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ اړخ څﺨﻪ ﺑﻞ اړخ ﺗﻪ ﻟﻪ ﯾﻮ اﻧﭻ
څﺨﻪ زﯾﺎت ﺣﺮﮐﺖ وﻧﮑړي

ﻣﻮټﺮ او د اﺿﺎﻓﻲ
ﺳﯿټ اﺳﺎﺳﺎت

PASHTO

د مخې په لور مخ کول
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ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﮐﯥ راټﻮﻟﭕﺪل

ددا څرګندوي چې پټه په کايف اندازه دا څرګندوي چې پټه ډېره ازاده ده
کلکه يا تنګه ده

د ﺑﻠټ ﺗړﻟﻮ ځﺎی

د شا په لور مخ کول

د ﺑﻠټ ﺗړﻟﻮ ځﺎی

ﺗﻞ

واﻟﺪﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﯾﺎد ﺳﺎﺗﺊ :ﺗﺮ
 ٤ﻓﻮټﻮ او  ٩اﻧﭽﻮ ﻟﻮړواﻟﻲ
ﭘﻮرې ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﻮﺳټ ام
!Boost ‘Em

د ﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﭘټﯥ د ﺗړﻟﻮ ځﺎی
د ﻣﻮټﺮ د ﻫﻐﻪ ﺳﯿټ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﺦ ﯾﯥ
د ﻣﺨﯥ .ﭘﻪ ﻟﻮر وي
بې له پټې له پټې رسه

د باندنۍ پټې څخه ګټه
اخيستل د ټکر پرمهال تر
 ٦انچو پورې مخکې تلل يا
حرکت راکموي.
د ځان تړلو پټه ستاسې د
هغه سيټ له شاتنۍ برخې
رسه وصل وي چې د مخې
په لوري وي.

د ﻣﻮټﺮ د ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿټ ﻏﻮره ﮐﻮل

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻃﺒﺎﺑﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﮐﺎډﻣۍ “د ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﮐړﻧﻮ“ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ
ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺣﺪه ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻲ .واﻟﺪﯾﻦ ﻫڅﻮل ﮐﭕږي ﭼﯥ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه ﻣﻤﮑﻦ وي
ﺑﻠﯥ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﺗﻪ ﺗګ وځﻨډوي.

د موټر سيټ له پټې رسه
خوندي شوی دی.
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" ٦انچ

د پټې د تړلو ځای معلومولو
لپاره د خپل موټر د مالک
الرښود ته مراجعه وکړئ.

اﺿﺎﻓﻲ ﺳﯿټ )ﺗﺮ  ٤ﻓﻮټﻮ او ٩
)اﻧﭽﻮ ﭘﻮرې

هغه ماشومان چې د خپل هغه سيټ له اندازې
څخه غټ شوي وي چې مخ يې د مخې په لور وي
بايد تر هغې پورې چې د موټر د سيټ بلټ پرې
جوړ راځي ،د بلټ د جوړ راتللو د اضايف سيټ
څخه ګټه واخيل .
ډيری ماشومان تر هغه چې  ١٢-٨کلنۍ عمر ته
نلري
نه وي رسېديل ،د  ٤فوټو او  ٩انچو لوړوالی .

د ﻣﻮټﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﯿټ ﭼﯥ ﻣﺦ ﮐﯥ د ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر وي

نوي زيږېديل ماشومان او کوچنيان بايد د موټر په هغه سيټ کې
کېني چې مخ يې د شا په لور وي.

په ﺷﺎﺗﻨﻲ ﺳﯿټ ﮐﯥ ﺳﯿټ ﺑﻠټ )ﺗﺮ
) ١٣ﮐﻠﻨۍ ﭘﻮرې

زياتره د موټر هغه سيټونه چې مخ يې د شا په لور وي له  ٤٠څخه
تر  ٥٠پاونډو پورې وزن لري.

له  ١٣کلنۍ څخه ښکته هغه ماشومان چې
د بلټ د جوړ راتللو د اضايف سيټ څخه
غټ شوي وي بايد د خوندي سيټ بلټ
څخه په ګټې اخيستلو رسه په شاتني سيټ
کې کېني.
د واﺷﻨګټﻦ د ﻣﺎﺷﻮم ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ آﻟﯥ ﻗﺎﻧﻮن څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ
تر  ٢کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد په هغه سيټ کې کينول يش چې
مخه يې د شا په لور وي

تر  ١٣کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد په شاتني سيټ کې کېني ،که چېرې
مناسب وي
څﺮګﻨﺪوييﮐﻮي
ذﮐﺮ ﺷﻮی ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره د ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﮐﻤﯥ اﻧﺪازې اړﯾﻦ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
.

د ﻣﻮټﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﯿټ
ﭼﯥ د ځﺎن ﺗړﻟﻮ ﭘټﯥ ﻟﺮي

ﭘﻨځﻪ ګﺎﻣﻪ ازﻣﻮﯾﻨﻪ :ﻟﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﯿټ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﯿټ ﺑﻠټ ﭘﻮرې ﺗﻠﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻮ  ٥ﺗﻪ ﻫﻮ وواﯾﺎﺳﺖ

له  ٤ - ٢کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد د موټر په هغه سيټ کې کېنول
)يش چې ځان تړونکې پټې ولري )مخه يې د شا يا د مخې په لور وي
د  ٤يا له دې څخه د پورته عمر لرونکي ماشومان بايد تر هغه پورې د موټر
په سيټ يا اضايف سيټ کې کېنول يش چې ترڅو يې لوړوالی  ٤فوټه او ٩
انچو ته نه وي رسېدلی
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ﭘﻪ ټﻮل ﺳﻔﺮ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ځﺎی ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﭕﺪل

ﭘښﯥ ﭘﻪ
ځﻤﮑﻪ ﭘﻪ
اراﻣﻪ اﯾښﻮدل

د ورﻧﻮﻧﻮ ﺑﻠټ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﯾﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ او
د اوږو ﺑﻠټ د اوږو
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ
ﺗﭕﺮول

د ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ
د ﺳﯿټ
ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ د ﺳﯿټ ﺑﺎﻧﺪې
.زﻧګﻮﻧﻮ ﻗﺎﺗﻮل ﺗﮑﯿﻪ وﻫﻞ،
ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻮل

ﻟﻪ  ٨څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٢ﮐﻠﻨۍ ﭘﻮرې ډﭔﺮی ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻲ ﺳﯿټ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي

هغه ماشومان چې د خپل مخ
په شا سيټونو څخه غټ شوي
وي بايد په هغه سيټونو کې
کېني چې مخ يې د مخې په لور
وي او د ځان تړلو پټې ولري.
د موټر ځینې څوکۍ د ٦٥
پونډو مخکینۍ محدودیتونه
لري کله چې د هارس سټریپونو
رسه کارول کیږي.

په مناسب ډول د ګټې اخيستلو او نصبولو لپاره تل د مالک
لخوا چمتو شوي د نقليه وسايطو او د ماشومانو د کنټرولولو
الرښود ته مراجعه کوئ.

