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الرښوونې
د سم برابروايل لپاره

د شا په لور مخ کول د مخې په لور مخ کول
 

په ګوتو کې راټولٻدلپه ګوتو کې نه راټولٻدل
دا څرګندوي چې پټه ډېره ازاده ده  ددا څرګندوي چې پټه په کا� اندازه

کلکه يا تنګه ده

نصبول

د شا په لور مخ کول د مخې په لور مخ کول

د بلټ تړلو ځای د بلټ تړلو ځای

خپل ماشوم خوندي وساتئ

  ،د نورو معلوماتو لپاره 
اغٻزناک ٢٠٢١/١

 لویٻدل او په خوندي
ډول اوسٻدل

موټر او د اضافي
سیټ اساسات 

 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

د ځان تړلو پټې

 د ځان تړلو پټې په اوږه يا له هغې څخه
الندې ځای په ځای کړئ

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

.
 د سیټ بلټ یا پټې یا د الندې 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

 د شا په لور مخ کول: د ځان تړلو
 پټې په اوږه يا له هغې څخه الندې

ځای په ځای کړئ

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

..ځای په ځای کړئ .

.

 باید سمدستي فټ � - د اضا� ویبینګ کولو توان نلري. باید ټوټه یا
ټوټه ن�

 د ځان تړلو (سينې تړلو) پټې غوټه د تخرګ د سطحې په اندازه ځای په
ځای کړئ

.
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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

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

Boost ‘Em!

 تل
د باندنۍ پټې د تړلو ځای

 د موټر د هغه سیټ سره چې مخ یې
.د مخې په لور وي

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

 د موټر هغه سیټ
چې د ځان تړلو پټې لري

له پټې �ه بې له پټې
 د موټر سيټ له پټې �ه

.خوندي شوی دی

باید ټولو ٥ ته هو ووایاست

پنځه ګامه ازموینه: له اضافي سیټ څخه تر سیټ بلټ پورې تلل

 د موټر په
 سیټ باندې
 تکیه وهل،

 بې ځایه
حرکت نکول

 د سیټ
 په څنډو کې د
زنګونو قاتول

 د ورنونو بلټ په
 الندینۍ برخه او
 د اوږو بلټ د اوږو
 په منځنۍ برخه

تٻرول

 پښې په
 ځمکه په

ارامه ایښودل
 په ټول سفر
 کې په خپل
 ځای پاتې

کٻدل

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

د واشنګټن د ماشوم خوندي ساتلو آلې قانون څرګندوي چې

.ذکر شوی قانون د ماشوم لپاره د ترټولو کمې اندازې اړین خوندیتوب څرګندوييکوي

.

.

٦ "انچ

 په مناسب ډول د ګټې اخيستلو او نصبولو لپاره تل د مالک
 لخوا چمتو شوي د نقليه وسايطو او د ماشومانو د کنټرولولو

.©رښود ته مراجعه کوئ

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

 زياتره د موټر هغه سيټونه چې مخ يې د شا په لور وي له ٤٠ څخه
تر ٥٠ پاونډو پورې وزن 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
�ه کارول کیږي

.

.

 له ١٣ کلنۍ څخه ښکته هغه ماشومان چې
 د بلټ د جوړ راتللو د اضا� سيټ څخه
 غټ شوي وي بايد د خوندي سيټ بلټ

 څخه په ګټې اخيستلو �ه په شاتني سيټ
.کې کېني

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

 د باندنۍ پټې څخه ګټه
 اخيستل د ټکر پرمهال تر

 ٦ انچو پورې مخکې تلل يا
حرکت راکموي

 د ځان تړلو پټه ستاسې د
 هغه سيټ له شاتنۍ برخې
 �ه وصل وي چې د مخې

په لوري وي

 د پټې د تړلو ځای معلومولو
 لپاره د خپل موټر د مالک
©رښود ته مراجعه وکړئ

.

.

.

 له ٢ - ٤ کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد د موټر په هغه سيټ کې کېنول
� چې ځان تړونکې پټې ولري (مخه يې د شا يا د مخې په لور وي)

 د ٤ يا له دې څخه د پورته عمر لرونکي ماشومان بايد تر هغه پورې د موټر
 په سيټ يا اضا� سيټ کې کېنول � چې ترڅو يې لوړوالی ٤ فوټه او ٩

انچو ته نه وي رسېدلی

 تر ١٣ کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد په شاتني سيټ کې کېني، که چېرې
مناسب وي

 تر ٢ کلونو عمر لرونکي ماشومان بايد په هغه سيټ کې کينول � چې
مخه يې د شا په لور وي

 اضافي سیټ (تر ٤ فوټو 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 اضا� سيټ

Åڅخه ګټه واخ

 ډيری ماشومان تر هغه چې ٨-١٢ کلنۍ عمر ته
.نه وي رسېد¬، د ٤ فوټو او ٩ انچو لوړوالی نلري


