
TRIBAL GOVERNMENTS CAN:
  Enforce child passenger restraint laws that require all children until at least age 9 to travel properly buckled in an  

age- and size-appropriate car seat or booster seat.
  Provide education and incentives for the use of car seats and booster seats.

HEALTH PROFESSIONALS CAN:
  Keep up-to-date on child passenger safety. Learn more at www.cdc.gov/motorvehiclesafety/cps. 
  Counsel parents and caregivers at each well-child checkup about:

   the importance of using age- and size-appropriate car seats, booster seats, and seat belts on every trip, 
   the back seat being the safest place for all children under age 13, and
   the correct time to move a child to the next seat type or seat belt.

CAR SEATS AND BOOSTER SEATS

Using the correct car seat or booster seat can be a lifesaver. 
 قانون محدودیت کودک در ایالت اورگان

 محدودیت  های سفری کودک یک گزینه نیست، آنها قانون هستند!   
 تمام اطفال باید در هنگام سوار شدن در یک وسیله نقلیه، در یک سیستم چوکی مناسب کودک تسمه بندی شوند، تا کمربند ایمنی بزرگساالن به درستی بر روی آنها بتواند قرار بگیرد.   

یک سیستم چوکی مناسب طفل، سیستمی است که اندازه و وزن کودک توصیه شده توسط تولید کننده را برآورده کند .
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محدوده سنی توصیه شده برای هر نوع چوکی برای در نظر گرفتن تفاوت در رشد کودک، رشد و محدودیت قد/وزن چوکی های موتر و چوکی  های تقویت  کننده 
متفاوت است . برای بررسی نصب و محدودیت بلندی/وزن چوکی و استفاده صحیح از چوکی از کتابچه راهنمای مالک چوکی موتر یا چوکی تقویت کننده استفاده کنید . 

اگر طفل هشت ساله یا کوچکتر است و قدش کمتر از 9/4 اینچ است، قانون اورگان الزم میدارد که همچنان از سیستم چوکی طفل استفاده کنید .

چوکی موتر رو به عقب
تولد تا حداقل 2 سالگی

طفل حداقل تا سن 2 سالگی یا تا زمانی 
که به حداکثر وزن یا قد سیت موتر 
برسد، با استفاده از تسمه بندی در 

چوکی عقب رو به پشت سوار می شود . 
)چوکی های قابل تبدیل را می توان هم 

به صورت عقب و هم به سمت پیشروی 
استفاده کرد.(

موقعیت تسمه رو به عقب 
تسمه ها را در یا زیر شانه ها بسته   »

کنید .
موقعیت گیرای  کمربند روی سینه   »

بین زیر بغل است .

نصب و راه اندازی
چوکی رو به عقب باید با کمربند ایمنی 

موتر یا گیره های پایینی به موتر 
متصل شود .

چوکی های موتر که به درستی نصب 
شده اند نباید بیش از یک اینچ از پهلو به 

پهلو و پیشروی به عقب حرکت کنند .
هرگز چوکی موتر رو به عقب را در 
مقابل خریطه هوای فعال قرار ندهید.   

چوکی موتر رو به پیشروی
سن 2 سالگی تا حداقل 40 پوند

هنگامی که طفل از چوکی موتر رو به 
عقب خود بزرگتر می شود، همچنان 

باید روی چوکی پشت سوار شود، روی 
چوکی موتر رو به پیشروی با تسمه تا 
زمانی که وزنش حداقل 40 پوند باشد 

یا به حداکثر قد یا وزن تسمه چوکی رو 
به پیشروی برسد. )چوکی های قابل 

تبدیل را می توان هم در عقب و هم رو 
به پیشروی استفاده کرد / چوکی های 
ترکیبی، ترکیبی از رو به پیشروی با 

تسمه و تقویت کننده هستند.(
موقعیت تسمه رو به پیشروی

موقعیت تسمه را روی شانه ها یا   »
باالی آنها بسته کنید .

موقعیت گیرای کمربند روی سینه بین   »
زیر بغل است .

نصب و راه اندازی
چوکی های موتر رو به پیشروی باید با 
کمربند ایمنی و بند محافظتی موتر )در 
صورت وجود( یا گیره ها و بند پایینی 

به موتر متصل شوند .
چوکی های موتر که به درستی نصب 

شده اند نباید بیش از یک اینچ از پهلو به 
پهلو و پیشروی به عقب حرکت کنند .

چوکی تقویت کننده
سن 4 تا حداقل 8 سالگی

توصیه می  شود که کودکان تا زمانی که 
به حداکثر وزن یا بلندی مجاز توسط 
تولید کننده چوکی موتر برسند، روی 

چوکی پشت با استفاده از چوکی موتر با 
تسمه سوار شوند .

وقتی طفل از چوکی موتر رو به 
پیشروی با تسمه بزرگتر می شود، 
وقت آن است که او را در حالی که 

هنوز روی چوکی پشت موتر سوار می 
شود، به چوکی تقویت کننده منتقل کنید . 
)چوکی های ترکیبی، ترکیبی از رو به 
پیشرو ی با تسمه و تقویت کننده هستند(

موقعیت کمربند ایمنی تقویت کننده :
تسمه شانه روی شانه و قفسه سینه   »

محکم میشود، نباید زیر گردن یا 
روی باشد.

کمربند کمر در باالی ران ها )نه   »
شکم( قرار میگیرد .

نصب و راه اندازی
چوکی  های تقویت  کننده از کمربند ایمنی 
برای بسته کردن طفل استفاده می  کنند و 
به کمربند کمک می کند که باالی روی 
و گردن طفل نیاید و کودک را تا جایی 
بلند می  کنند که کمربند را از شکم دور 

نگه بدارد .

کمربند ایمنی
  + 8  ساله

کمربند ایمنی در موتر شما برای 
بزرگساالن دیزاین شده است نه کودکان .  

از آنجایی که کودکان با سرعت  های 
متفاوتی رشد می  کنند، ممکن است بین 

8 تا 12 ساله به باال همچنان به چوکی 
تقویت  کننده ضرورت داشته باشند . قانون 

اورگان کمربند ایمنی مناسب برای 
بزرگساالن را الزم قرار میدهد.

کمربندهای ایمنی در موارد زیر به 
درستی قرار می گیرند :

کمربند کمر در باالی ران ها )نه   »
شکم( قرار داشته باشد .

کمربند شانه روی شانه و قفسه سینه   »
محکم میشود و نباید باالی گردن یا 

روی باشد .
کودکان باید آنقدر بلند باشند که به   »
آسانی زانوهای خود را روی لبه 

چوکی عقب خم کنند و پشت خود را 
به سیت موتر برسانند .

اکیداً توصیه می  شود که همه اطفال 
زیر 13 سال به  خوبی روی سیت عقب 

سوار شوند .

در چوکی پیشروی  ، راننده و هر مسافر باید 
کمربند ایمنی را بسته کند، هر کمربند برای 

یک نفر . راننده و مسافری که در سیت 
پیشروی می نشیند باید 16 ساله یا باالتر 

باشد، بخاطر بسته نکردن کمربند، هر کدام 
می توانند تا 115 دالر جریمه شوند.   
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هر مسافر، صرف نظر از سن یا وضعیت چوکی، باید توسط یک تکیه گاه امنیتی درست بسته شده بشیند . هر مسافر زیر 16 سال 
باید کمربند ایمنی را بسته کند یا از سیستم امنیتی مناسب طفل استفاده کند . راننده باید مطمئن شود که هر مسافر زیر 16 سال از قانون 

پیروی می کند . راننده را می توان 115 دالر جریمه کرد.   
توصیه های امنیتی سفر طفل : آکادمی اطفال آمریکا، اداره ملی امنیت ترافیک بزرگراه  )NHTSA(  و مرکز امنیتیOHSU Doernbecher .  دیزاین گرافیکی اقتباس 

شده از  NHTSA  و مرکز منابع دره موهاک برای پناهندگان . 


