न्यूयोकु का ४ उपायहरू
गभाुवस्था र ससट बेल्ट




गभुवती मसहलाले कािमा जाने बेल्ट पेटभन्दा तल
बाँध्नुपर्ु, जसत सक्दो शरीरको बस्ने भागमा र सतघ्राको
मासथल्लो भागमा हुनुपर्ु।

न्यु योकु ससट बेल्ट कानुन
 सबै यात्रुहरूले मोटर सवारी साधनमा बस्दा जुनसुकै

काँधको बेल्ट स्तनहरूको बीचमा हुनुपर्ु। बेल्टको
दफता सुसवधाजनक रूपमा बाँसधएको पक्का हुनुपर्ु।

कार ससटको प्रयोगमा गररने साधारि गल्तीहरू

बालयात्रुको सुरक्षा तथा बुस्टर ससट सम्बन्धी



न्यूयोकु को कानून

बच्चालाई पर्ासड फर्कु एको सुरक्षा ससटबाट एकदम
चाँडै अगासड फर्कु एको सुरक्षा ससटमा राख्न थाल्नु।



सुरक्षा ससटलाई पयाुप्त रूपमा नकस्नु — एकातफु बाट
अकोसतर वा बेल्ट जाने घरमा
एक इन्चभन्दा बढी नसानुुहोस्।

२ वर्ुमसु नका बालबासलकाले पर्ासड फके को ससटको
प्रयोग गनुप
ु र्ु।



सबै बालबासलकालाई उनीहरूको आठौं जन्मददनसम्म
प्रमासित बाल सुरक्षा ससटमा ठीकसँग रासिएको हुनुपर्ु।



बच्चाको हानेस पयाुप्त रूपमा नकस्नु — यदद हानेसलाई
तपाईंले ठे ल्न सक्नुहुन्र् भने, त्यो एकदमै िुकुलो भयो।



बालबासलकाहरूलाई उनीहरूको उमेरभन्दा उनीहरूको



अड्याउने सक्लप दक धेरै मासथ दक धेरै तल हुनु — यो
बच्चाको कािीमुसनको स्तरमा हुनुपर्ु।



बच्चालाई गलत सुरक्षा ससटमा राख्नु — उसलाई ससट
बेल्टमा राख्न हतार नगनुुहोस्।



सशशुको सुरक्षाका लासग ख्याट्ट असककने कडी वा ससट
बेल्ट प्रयोग गनुुहोस्, जुन बदल्न समल्ने वा अगासड
फर्कु एको ससट हुन्र्, तर दुबैलाई एकसाथ प्रयोग
गनुुहुन्न।



बाल यात्रु सुरक्षा

स्थानमा बसेको या जुनसुकै उमेरको
भए पसन ससट बेल्ट बाँध्नु पर्ु।


कार ससटहरूले संघीय सवारी साधन सुरक्षा
मापदण्डहरू पूरा गनुुपर्ु र चोटपटकहरूको
रोकथामका लासग राम्रोसँग लगाइनुपर्ु।



सुरक्षा ससट प्रयोग भएरहेको र सही रूपमा स्थापन
गररएको र् भनी सुसनसित हुन कार ससट उत्पादकका
सनदेशनहरू र सवारी साधनको मासलक म्यानुअल
पढ्नुहोस्।



सनदेशनहरूको सावधानीपूवुक पालना गनुुहोस्।



प्रत्येक कार ससटको वजन र उचाइ प्रसतबन्धहरूका
लासग कार ससटको सनदेशन म्यानुअल जाँच्नुहोस्।

उचाइमा आधाररत बुस्टरमा रािेर यात्रामा लैजान

सबस्तारै गनुह
ु ोस्।

ससफाररस गररन्र्।

धेरै बच्चाहरू अरूको कार ससट वा
बुस्टर ससटमा सर्ट्टै सर्ुन।्

नोभेम्बर २०२०
नेपाली / Nepali

1 पर्ासड फर्कु एको ससट









पर्ासड फर्कु एको कार ससटहरू ३ प्रकारका र्न्;
सशशु ससटहरू, बदल्न सदकने ससटहरू र एउटैमा सबै
हुने ससटहरू।

NYS कानूनले २ वर्ुमुसनका सबै बालबासलकालाई
पर्ासड फर्कु एको ससट प्रयोग गनु आवश्यक ठहर
गर्ु।
ससटको उचाइ र वजन सीमाको आधारमा
बालबासलकाहरू बदल्न सदकने कार ससटहरूमा
लामोसम्म पर्ासड फर्कु एर बस्न सक्नेर्न्।
पर्ासड फर्कु एको सुरक्षा ससटहरूलाई सधैं ढल्काएर
(४५ सडग्रीको कोि) वा ससट उत्पादकको सनदेशन
अनुसार राख्नुहोस्।

2 अगासड फर्कु एको ससट



हानेस ससहत अगासड फर्कु एका ससटहरूको प्रकारमा
बदल्न सदकने, संयुक्त ससट र एउटैमा सबै हुने ससटहरू
पर्ुन्।



सही ठाउँ मा राख्नका लासग उत्पादकको सनदेशनहरू
जाँच्नुहोस्।



पर्ासड फर्कु एको ससटभन्दा उचाइ धेरै भएका
बालबासलकाहरूका लासग: बालबासलकाहरूले वजन
सीमा (सामान्यतया ४०-८० पाउन्ड) पार नगदाुसम्म
उनीहरूलाई अगासड फर्कु एको हानेसयुक्त ससटमा
राख्नुपर्ु।



अगासड फर्कु एको ससटलाई ससधा पारेर र उत्पादकको
सनदेशनहरू अनुसार राख्नुहोस्।





हानेसको दफता काँध वा त्योभन्दा तल राख्नुहोस्।

हानेसको दफतालाई ख्याट्ट असककने उसचत ठाउँ सम्म वा
काँधभन्दा मासथ सानुुहोस् र दफता लगाउँ दा ससजलो
होस्।



पर्ासड फर्कु एका ससटहरू सवारी साधनको पर्ासड
ससटमा राख्नुपर्ु। यदद कार ससटलाई अगासडको
ससटमा प्रयोग गनुुपर्ु भने एयरब्यागलाई बन्द
गनुुपर्ु।

4 वयस्क ससट बेल्ट



पर्ासड फर्कु एको कार ससटलाई सदिय एयरब्यागको
अगासड कसहल्यै नराख्नुहोस्।

3 बुस्टर ससट



बालबासलकाहरू अगासड फर्कु एको हानेसयुक्त
ससटभन्दा ठू ला भएपसर् उनीहरूले बुस्टर ससट प्रयोग
गनुुपर्ु र उनीहरू वयस्क ससट बेल्ट प्रयोग गनु सक्ने
नहुँदासम्म बुस्टर ससटमा नै रहनुपर्ु।



दुबै न्यून र उच्च पर्ासड भागयुक्त बुस्टर ससटहरूमा
काि र काँध बेल्ट प्रयोग गनुुपर्ु।



बुस्टर ससटहरूले कािको बेल्टलाई बच्चाको सनतम्ब
वररपरर राम्रोसँग समलेको र काँधको बेल्टलाई सही
स्थानमा राख्र्न्।



के ही बुस्टर ससटहरूमा पर्ासडको भाग धेरै भएको र
के ही ससटहरूमा पर्ासडको भाग नभएका हुन्र्न्।



टाउकोलाई आराम गनु समल्ने भाग भएका सवारी
साधनहरूमा मात्र पर्ासडको भाग नभएका बुस्टर
ससटहरू प्रयोग गनुुपर्ु।



तपाईंको बच्चा ससटमा आफ्नो ढाड सपक्क राख्न सक्ने भएपसर् र ससटमा बस्दा लत्रेर नबसी िुट्टा झारेर
बस्न सक्ने भएपसर् वयस्क ससट बेल्टका लासग तयार हुन्र्न्।



बेल्ट काँध (घाँटीमा होइन) र शरीरको बस्ने भाग (पेटमा होइन) मा र्कके भएर बस्नुपर्ु। यो
सामान्यतया ४’९” (४ दफट ९ इन्च) हुन्र्।

