
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. 
बालबाललका सवारी साधनमा यात्ा गरादा रेस्टे्इन्ट प्रयोग गननेसमबनधी ओरेगन राजयको कानूनबालबाललका सवारी साधनमा यात्ा गरादा रेस्टे्इन्ट प्रयोग गननेसमबनधी ओरेगन राजयको कानून

बाल यात्रुले रेस्टे्इन्ट (बाँधने करु रा) लगाउनरु लवकल्प मात् नभएर कानूनी आवशयकता हो!
बालबाललकाहरूलाई वयसकले प्रयोग गर्ने लिटबेलट राम्ोिँग लिट र्हुञ्ेल उर्ीहरू िवारी िाधर्मा यात्ा गरादाको बखत उर्ीहरूलाई बच्ाको उल्त रेसटे्इनट प्रणालीले बाँधकेो हुर्पुरदा। 

बच्ाको उल्त रेसटे्इनट प्रणाली भर्ेको बच्ाको िाइ् र तौलअर्िुार मले खारे् उतपारकद्ारा लििाररि गररएको रेसटे्इनट हो।
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प्रतयेक लिटको प्रकारका लालग लििाररि गररएका उमरेका रायराहरू बच्ाको लवकाि, वलृधि र कार लिट तथा बसुटर लिटहरूको उ्ाई/तौलका िीमाहरूका कारणले लभनर्-लभनर् हुर् िकरर्।् 
सथापर्ा किरी गर्ने र लिटको उ्ाई/तौलका िीमा र लिटको उपयकु्त प्रयोगका िमबनधमा ्ाँ् गर्दा कार लिट वा बसुटर लिटबारे माललकको मयार्अुल प्रयोग गर्ुदाहोि।् यलर बच्ा आठ वरदा वा 
िोभनरा कम उमरेको र 4’9” अगलो भएमा ओरेगर् कार्रू्अर्िुार तपाईलें बच्ाको रेसटे्इनट प्रणाली प्रयोग गरररहर् पर्ने हुनर।

्पछालि-फकने को कार लस्ट

जनमरेलि 2 वरदाको उमेरसमम
बच्ाको उमरे 2 वरदा र्हुञ्ेल वा उर्ीहरू 
कार लिटको भनरा मालथललो तौल वा उ्ाईको 
िीमामा र्पगुञु्ेलिमम उर्ीहरू हार्नेि प्रयोग 
गरी पलरललतरको परालि िकने को लिटमा बिी 
यात्ा गर्ुदापरदा। (परालि िकने को र अगालि िकने को 
रवुै लिटका लालग पररवतदार् गर्दा िलकरे् लिटहरू 
प्रयोग गर्दा िलकनर।)

्पछालि-फकने को हाननेसको लस्थिलत
» हार्नेि काँधहरूमा वा काँधहरूको तल सट््याप 

गररनर (बाँलधनर)।
» हार्नेिको लकलप रातीरलेख काखी मरु्ी  

हुर्पुरदा।

स्थिा्पना
परालि िकने को कार लिट िवारी िाधर्को लिट 
बेलट वा तलला एङ्करहरूमा िवारी िाधर्मा 
बाँलधएको हुर्पुरदा।

राम्ोिँग सथापर्ा गररएका कार लिटहरू यताउता 
र अगालि-परालि एक इन्भनरा बढी िर्ुदा हुरँरै्।

्पछालि फकने को कार लस्ट कलहलययै ्पलन 
सलरिय एयरबयागको अगालि नराखनरुहोस।्

अगालि फकने को कार लस्ट

2 वरदाको उमेर र 40 ्पाउणि तौलसमम
बच्ा परालि िकने को कार लिटमा बसरे् उमरे 
बढ्र ै्ाँरा उर्ीहरूको तौल 40 पाउणि तौल 
र्हुञ्ेल वा उर्ीहरू आफर्ो अगालि िकने को 
कार लिटका लालग उ्ाइ वा तौलको मालथललो 
िीमामा र्पगुञु्ेलिमम हार्नेििलहतको अगालि 
िकने को कार लिटको परालिको लिटमा यात्ा 
गर्ुदापरदा। (परालि िकने को र अगालि िकने को 
रवुै लिटका लालग पररवतदार् गर्दा िलकरे् लिटहरू 
प्रयोग गर्दा िलकनर। िंयो्र्िलहतका लिटहरू 
भरे्का हार्नेि र बसुटरिलहतको अगालि िकने को 
िंयो्र् हो।)

अगालिको-फकने को हाननेसको लस्थिलत
» हार्नेि सट््याप काँधहरूमा वा काँधहरूको 

मालथ हुनर।
» हार्नेिको लकलप काँधरलेख मरु्ी पाखरुाको 

बी्मा हुर्पुरदा।

स्थिा्पना
अगालि िकने का लिटहरू िवारी िाधर्मा िवारी 
िाधर्को लिट बेलट र टेथर (यलर उपलबध र 
भरे्) बाँलधएको वा तलला एङ्कर र टेथरले 
बाँलधएको हुर्पुरदा।

राम्ोिँग सथापर्ा गररएका कार लिटहरू यताउता 
र अगालि-परालि एक इन्भनरा बढी िर्ुदा हुरँरै्।

बरुस््टर लस्ट

4 वरदारेलि कमतीमा 8 वरदाको उमेरसमम
बालबाललकाहरूलाई कार लिटको उतपारकद्ारा 
अर्मुलत लरइएको मालथललो तौल वा उ्ाईमा 
र्पगुञु्ेलिमम हार्नेििलहतको कार लिटमा 
प्रयोग गरी परालिको लिटमा यात्ा गर्दा लििाररि 
गररनर।

बच्ा हार्नेििलहतको अगालि िकने को कार 
लिटमा बसरे् उमरे बढ्र ै्ाँरा उर्ीहरू अझ ैपलर् 
िवारी िाधर्को परालिको लिटम ैबसुटर लिटमा 
बिालेर यात्ा गर्ने िमय आएको मालर्नर। 
(िंयो्र्िलहतका लिटहरू भरे्का हार्नेि र 
बसुटरिलहतको अगालि िकने को िंयो्र् हो)

बरुस््टर लस्ट बेल्टको लस्थिलत:
» काँधको बेलट घाँटी र अर्हुारमा र्भएर काँध 

र राती वरपर कलिलो गरी बिेको हुर्पुरदा।
» लयाप बेलट मालथललो लतघ्ाहरूमा (पेटमा 

होइर्) बिेको हुर्पुरदा।

स्थिा्पना
बसुटर लिटहरूमा बच्ालाई बाँधर् लिट बेलट 
प्रयोग गररनर र बच्ाको घाँटी र अर्हुारमा बेलट 
र्पार्दा मद्दत गररएको हुनर र यिबाट लयाप बेलट 
बच्ाको पेटमा र्पर्ने गरी बाँधर् मद्दत पगुरे् गरी 
तयार गररएको हुनर।

लस्ट बेल्ट

8 वरदाभनरा धेरयै उमेर
तपाईकंो िवारी िाधर्को िरुक्ा बेलट 
बालबाललकाहरूलाई र्भएर वयसकहरूलाई 
लिट हुरे् गरी लि्ाइर् गररएको हुनर।  
बालबाललकाहरूको वलृधि लभनर्-लभनर् ररले 
हुरे् भएकाले उर्ीहरूको उमरे 8 वरदारलेख 12 
वरदाभनरा बढी हुरँा पलर् बसुटर लिट आवशयक 
पर्दा िकर। ओरेगर् कार्रू्का अर्िुार वयसकको 
लिटबेलट राम्ोिँग लिट भएको हुर्पुरदा।

लनमन अवस्थिामा लस्ट बेल्टहरू राम्ोसगँ 
लफ्ट भएको मालननछ:
» लयाप बेलट मालथललो लतघ्ाहरूमा (पेटमा 

होइर्) बिेको हुर्पुरदा।
» काँधको बेलट घाँटी र अर्हुारमा र्भएर काँध 

र राती वरपर कलिलो गरी बिेको हुर्पुरदा।
» बालबाललकाहरू आफर्ो ढाि िवारीको 

लिटमा पर्नेगरी आि ललएको अवसथामा 
परालिको लिटको लकर्ारामा आफर्ा घुिँाहरू 
आरामरायी रूपमा खमुचयाउर् िकरे्गरी 
अगलो भएको हुर्पुरदा।

13 वरदाभनरा कम उमरेका िबै बालबाललकाहरूलाई 
परालिको लिटमा राम्ोिँग रेसटे्इनट गरी यात्ा गर्दा 
्ोिरार रूपमा लििाररि गररनर।

अगालिको लस्टमा, ्ालक र प्रतयेक यात्लेु 
एक ्र्ाले एउटा बेलटका रूपमा लिट बेलट 
लगाएको हुर्पुरदा। ्ालक र अगालिको लिटका 
16 वरदा वा िोभनरा बढी उमरेका यात्हुरूले लिट 
बेलट र्लगाइकर् यात्ा गरेको पाइएमा हरेकलाई 
$115 िमम ्ररवार्ा लगाइर् िकरे् र।

्नम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

उमरे वा लिटको अवसथा ् ेभएता पलर् हरेक वयलतिले िरुक्ा रेसटे्इनटले आिूलाई बाँधकेो हुर्पुरदा। 16 वरदाभनरा कम उमरेका हरेक यात्लेु लिट बेलट लगाएको 
हुर्पुरदा वा उल्त बाल िरुक्ा रेसटे्इनट प्रणाली प्रयोग गर्ुदापरदा। 16 वरदाभनरा कम उमरेका यात्लेु कार्रू् पालर्ा गरेका रर् ्भनरे् कुरा ्ालकले िलुर्लचित गर्ुदापरदा। 
तयिो र्गरेमा ्ालकलाई $115 िमम ्ररवार्ा लगाइर् िकर।

बाल यात्कुो िरुक्ािमबनधी लििाररिहरू: अमरेरकर् एकेिेमी अि पेलिएलट्कि, रे्सर्ल हाइवे ट्ालिक िेफटी एि्लमलर्सटे्िर् (NHTSA) र OHSU िोइर्दाबे्र िेफटी िेनटर।  ग्ालिक लि्ाइर् 
NHTSA र शरणाथथीहरूका लालग मोहाक भयाली ररिोिदा िेनटरबाट ललइएको हो। 



कार सिटका सिरीक्षण तथा स्रोतहरू 

 

अमेररकि मेसिकल रेस्पोन्स  

प्रत्यक्ष भेटको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गिाकध लधनग 503-736-3460 मध फोि गिनाहोस् 

 

OHSU िोिनबेन्चर सिल्ड्र ेन्स हस्पस्पटल 

भर्नाअल वध प्रत्यक्ष भेटको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गिाकध लधनग 503-418-5666 मध फोि गिनाहोस् 

वध यहधाँ हेिनाहोस्: 

www.doernbecher.com/carseatoutreach 

 

OHSU सहल्सबोरो मेसिकल िेन्टर 

भर्नाअल वध प्रत्यक्ष भेटको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गिाकध लधनग 503-418-5666 मध फोि गिनाहोस् 

 

लेजेिी इमािुएलमा रहेको रन्डल सिल्ड्र ेन्स हस्पस्पटल 

भर्नाअल वध प्रत्यक्ष भेटको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गिाकध लधनग 503-413-4005 मध फोि गिनाहोस् 

 

ओरेगि इम्प्याक्ट कार सिट ररिोिन िेन्टर 

प्रत्यक्ष भेटको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गिाकध लधनग 503-899-2220 मध फोि गिनाहोस् 

 

स्थािीय कार सिट सिरीक्षण से्टशि र/वा तपाईकंो िसजकको आगामी कार सिट स्पिसिक 

भेट्टाउिका लासग कृपया यहााँ हेिुनहोि्: 

www.oregonimpact.org         

 

कम-लधगतकध कधर नसट वध बनस्टर नसटहरू ODOT TSD अिनदधिद्वधरध उपलब्ध हुि सक्छि् 

योग्य पररवधरहरूलधई उपलब्ध छि् – अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गरेपनछ सोर्पूछ गिनाहोस् 
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