
तपाईंको बच्ाको कार सिट वा बुसटर सिटलाई राज्यभर उपलब्ध ्धेरै प्रमाणित बाल ्यात् ुिुरक्ा प्राववण्धकहरू मध्ये कुनै प्राववण्धकबाट जाँच गराउनुहोि्।
बाल ्यात् ुिुरक्ा प्राववण्धक फेला पान्नको लावग, North Dakota Department of Health, बाल ्यात् ुिुरक्ा का्य्नक्रमलाई 800.472.2286 मा िमपक्न  गनु्नहोि,् 

www.ndhealth.gov/injury/ वा https://www.safercar.gov/ मा जानुहोि्, र कार सिटहरू (car seats) च्यन गनु्नहोि्।

• तपाईंको बच्ाको उमेर, आकार, विकास र
पररपक्वताको आधारमा कारको वसट चयन
गन्नुहोस्। साइजको जानकारी कारको वसटसँग
जोविएको लेबलमा तथा वनर्देशन मेन्अलमा
हुनेछ।

• कार वसट वनर्देशनहरूको पालना गरी तपाईंको
बच्ालाई वसटमा च्सत रूपमा स्रवषित गन्नुहोस्।

• वसट बेलट िा तललो एङकर तथा टेथर (LATCH)
प्रणाली प्रयोग गरी तपाईंको सिारीमा वसटलाई
कवसलो पारेर सथावपत गन्नुहोस्। कार वसट
वनर्देशनहरू तथा सिारी मावलकको मेन्अलको
पालना गन्नुहोस्।

• तपाईंको कार वसट वनमानुताकोमा र्तानु गन्नुहोस्,
ररकलका लावग जाँचन्होस् र वसटको मयार् समावति
वमवत जाँच गन्नुहोस्।

महत्वपूि्न िुझावहरू:

बालबावलका वतनीहरूको अगावि फकदेको कारको वसटको कार वसट 
उपकरणभनर्ा अगला भएमा, वतनीहरूलाई ब्सटरमा लैजान सककनेछ। बच्ा कमतीमा 
40 पाउणि तथा कमतीमा 4 िरनुको हुन्पछनु।  बच्ा 4’9” अगलो नहुरँ्ासमम िा वसट बेलट 
बच्ाको शरीरमा पूणनु रूपमा कफट नहुरँ्ासमम बच्ालाई ब्सटरमा नै राख््होस्। धेरैजसो 
ब्सटरहरू 80-120 पाउणिसममका लावग प्रयोग गननु सककनछ।

बालबावलकाहरू ब्सटर वसटभनर्ा अगला भएमा वतनीहरूको 
शरीरमा पूणनुरूपमा कफट भएमा वसट बेलटको प्रयोग गननु सकछन्। वसट बेलट 
राम्ररी कफट हुनका लावग, काखको बेलट मावथललो वतघ्ामा च्सत रूपमा 
रहकेो हुन्पछनु र काँध तथा छातीमा च्सत हुन्पछनु। यो पेटमा िा घाँटीमा 
रहकेो हुन्हुरँ्नै।

बालबावलका कमतीमा 2 िरनुको हुरँ्ा िा वतनीहरूको कारको वसटको उच्तम 
अगावि फकदेको वसटको सीमाभनर्ा अगला भएमा, वतनीहरू कार वसट उपकरणसँगै कारको अगावि 
फकदेको वसटमा बस्न सके्छन्। वनमानुताले अन्मवत कर्एको उच्तम साइज सीमासमम बालबावलका 
नप्गर्ासमम वसटको प्रयोग गन्नुहोस्। उपकरण सवहतका कार वसटहरू 40-100 पाउणिसममका लावग
प्रयोग गननु सककनछ। 

बालबावलकाल ेकमतीमा 2 िरनुको उमेरसमम यात्ा गर्ानु पछावि फकदे र बस्न्पछनु।
पछावि फकदे र यात्ा गननुका लावग र्ई् प्रकारका कार वसटहरू उपलबध छन्:
शििुका सिटहरू – यी वसटहरू मधय ेधेरैजसो वसट 22-35 पाउणिसममका लावग प्रयोग गननु सककनछ। वयनीहरूलाई उच्तम 
तौल सीमासमम िा बच्ाको टाउको वसटको मावथललो भागको एक इनचवभत् हुरँ्ासमम प्रयोग गन्नुहोस्।  

पररवत्नन गन्न िककन ेसिटहरू – यी वसटहरू पछावि फकदेको तथा अगावि फकदेको र्ब्ैका लावग प्रयोग गननु 
सककनछ। धेरैजसो 30-40 पाउणिसममका लावग पछावि फकदेको प्रयोग गननु सककनछ। वनमानुताले अन्मवत कर्एको 
उच्तम साइज सीमासमम वतनीहरूको लावग पछावि फकदेको वसट प्रयोग गन्नुहोस्।  

बालबाशलकाहरूलाई पेटीबन्ध गराउने ्यी उतककृ ष्ट अभ्यािहरूको पालना गनु्नहोि्

North Dakota Department of Health ले बालबाशलकाहरूलाई िवारी िा्धनहरूमा ्यात्ा गराउँदाका वनम्नशलशित उतककृ ष्ट अभ्यािहरू प्रसताव गद्नछ:

13 वर्न मवुनका बालबाशलकालाई पछाविका सिटमा राख्ुपछ्न।

बसुटरहरू

सिट बेलट

अगावि फकके को

पछावि फकके को

Nepali



• 8 िरनु म्वनका बालबावलका हरू बालबावलका संयम (कार वसट िा ब्सटर वसट)मा यात्ा गन्नुपछनु। संयमलाई सही रूपमा प्रयोग गन्नुपछनु –
वनमानुताको वनर्देशनहरू पालना गरी।

• सही तररकाले लगाइने वसट बेलट 8 िरनुभनर्ा म्वनका 4’9” अगला बालबावलकाहरू प्रवतसथापन गननु सककनछ।

• 8 र्वेख 17 िरनुसममका बालबावलका वसट बेलट िा बाल संयम (कार वसट िा ब्सटर वसट)मा सही रूपमा स्रवषित हुन्पछनु ।

• 18 िरनुभनर्ा म्वनका बालबावलकाहरूलाई वतनीहरू सिारी साधनको ज्नस्कै ठाउँमा बसेको भए तापवन सही तररकाले संयममा रहकेो हुन्पछनु।

• यस कानूनको उललघंनका लावग $25 श्लक तथा सिारी चालकको इजाजतपत्को विरूद्धमा एक अंक लागछ। सबै यात्् उवचत संयममा पेटीबनध
भएको स्वनवचितताका लावग सिारी चालक उत्तरर्ायी हुनछन्

तपाईंको बच्ाको लावग िही बाल िं्यम च्यनमा तपाईंको िह्योगको लावग, पछावि रहेको उतककृ ष्ट अभ्याि माग्नवनदकेिहरूको िनदभ्न शलनुहोि्।

नर्न दाकोटा बाल ्यात् ुिुरक्ा कानून
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