
 بچے کے لیے کار کی تحفظاتی سیٹ
 
 
 

 

یوں کی ٹکر  حقیقت: یادہ کی عمر والے بجوں کے موت اور سنگین چوٹوں کی بڑی وجہ ہے۔ 1موٹر گاڑ  سال سے ز

 

یفک کی ٹکر میں موت کا شکار ہوتا ہے۔    حقیقت:  اس ملک میں ہر دن پانچ سال سے کم عمر کا کوئی بےقابو بچہ ٹر

 

ین جگہ پچھلی سیٹ میں ہے، جس میں بچے کی تحفظاتی سیٹ یا بوسٹر سیٹ بکل کے کار میں بچے  حقیقت:  کے لیے محفوظ تر

یعہ لگی ہو۔  ذر
 

 
 

 ٹیکساس کا قانون بیان کرتا ہے کہ

کوئی شخص ایسی صورت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ شخص کوئی پسنجر گاڑی چالتا ہو، کسی ایسے بچے کو لے جاتا ہو 

انچ سے کم ہو، اور وہ گاڑی چالتے وقت تحفظاتی سیٹ سسٹم کے صانع کی  36جس کی عمر پانچ سال سے کم ہو اور اس کا قد 

 ظاتی سیٹ سسٹم میں محفوظ نہیں رکھتا ہو۔ہدایات کے مطابق بچے کو بچہ پسنجر کے تحف

 
"بچے کے لیے تحفظاتی سیٹ کے نظام" میں کارسیٹ اور بوسٹر سیٹ شامل ہے، جس میں اونچی پشت اور بغیر پشت والے 

 بوسٹرز شامل ہیں۔

 
کوئی شخص ایسی صورت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ شخص کوئی پسنجر گاڑی چالتا ہوجس میں سیفٹی بیلٹس لگے 

سال سے کم ہو اور جسے بچہ پسنجر کے تحفظاتی سیٹ سسٹم میں محفوظ رکھنے کی  17ہوں، اور ایسے بچے کو جس کی عمر 

 ٹھنے کی اجازت دیتا ہو۔ضرورت نہ ہو، کو گاڑی میں سیفٹی بیلٹ لگائے بغیر بی

 

 ٹیکساس کے قانون کا خالصہ

سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو سیفٹی بیلٹ لگانا چاہیے یا بچے کی تحفظاتی سیٹ میں محفوظ ہونا چاہیے، خواہ وہ اگلی  17

 سیٹ پر بیٹھے ہوں یا پچھلی سیٹ پر۔

 

انچ سے  36انچ سے کم اونچائی والے بچے الزمی طور پر بچے کی تحفظاتی سیٹ میں بیٹھیں گے۔  36اور سال سے کم عمر کے  5

یادہ لمبے اور کم از کم   سال سے کم عمر کے بچے الزمی طور پر سیفٹی بیلٹ لگائیں گے۔ 17سال کی عمر والے لیکن  5ز

 

پرست استعمال کرسکتے ہیں:  سب سے بہتر تحفظاتی سیٹ جسے والدین/ سر

 سی سیٹ ہے جو ان کی کار میں فٹ ہوجائےای (1

 استعمال میں آسان ہو (2

 ان کے بچے کی اونچائی اور وزن کے لیے مناسب ہو (3



 مجھے بچے کے لیے کس قسم کے کار کی تحفظاتی سیٹ کا استعمال کرنا چاہیے؟

 
 اگر آپ کا بچہ:

 

  یں۔ پیچھے کی  پونڈ سے کم وزن کا ہے 20ایک سال سے کم عمر کا اور تو پیچھے کی جانب رخ والی بچوں کی کارسیٹ کا استعمال کر

طرف رخ والی بچوں کی کارسیٹ کو کبھی بھی ایسی کار میں آگے والی سیٹ پر نہیں لگانا یاہیے جس میں ایر بیگز لگے ہوں۔ چھوٹے بچوں 

یے پر لگائی جانی چ 45کی سیٹ  یے پر یا سیٹ پر صراحت کردہ زاو اہیے۔ اس سے بچے کے سر کو آگے کی جانب جھکنے سے ڈگری کے زاو

 بچانے اور ہوا کے راستے کو کاٹنے میں مدد ملتی ہے۔

 

  یں۔  پونڈ سے کم وزن کا ہے 30ایک سال سے کم عمر کا اور تو، پیچھے کی جانب رخ والی بچوں کی تغیر پذیر کارسیٹ کا استعمال کر

ھی بھی ایسی کار میں آگے والی سیٹ پر نہیں لگانا چاہیے جس میں ایر بیگز لگے ہوں۔ پیچھے کی طرف رخ والی تغیر پذیر کارسیٹ کو کب

پذیر کار سیٹ  یے پر لگائی جانی چاہیے۔ اس سے بچے کے سر کو آگے کی جانب  45تغیر یے پر یا سیٹ پر صراحت کردہ زاو ڈگری کے زاو

 جھکنے سے بچانے اور ہوا کے راستے کو کاٹنے میں مدد ملتی ہے۔

 

  یں۔ پونڈ وزن کا ہو 40سے  20از کم ایک سال کی عمر اور کم آپ سیٹ کا رخ آگے کی جانب کرسکتے  تو تغیر پذیر کارسیٹ کا استعمال کر

 ہیں۔

 

  یں۔ پونڈ وزن کا ہو 40سے  30کم از کم ایک سال کی عمر اور  تو بوسٹر سیٹ کا استعمال کر

 

 40  یادہ وزن کا اور پس کو الگ  ”9’4پونڈ سے ز سے کم اونچا ہو تو، آپ کے بچے کو بوسٹر سیٹ استعمال کرنی چاہیے لیکن ہارنیس اسٹر

 ”9’4بچہ لگ بھگ  جب تک کہکردیں۔ بوسٹر سیٹ کا استعمال الزمی طور پر گود/ کندھے والی سیٹ بیلٹ کے ساتھ کیا جانا چاہیے 

 کا نہ ہو۔

 

 4’9” یادہ لمبا  گود/ کندھے والی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے۔ ، یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہسے ز

 

 سال سے کم عمر کے بچے کو کبھی بھی فعال پسنجر ایر بیگز والی گاڑی میں آگے والی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ 13

 

 کیا آپ کو معلوم ہے؟

 یقے سے نصب اور/ یا استعمال کیا جاتا ہے۔  پانچ میں سے چار کارسیٹوں کو غلط طر

 بھی ان میں سے ایک ہے؟ کیا آپ کا بچہ 

 یقے سے لگائیں؟  آپ یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کرسکتے ہیں کہ کارسیٹ کو درست طر

 

 کار کی تحفظاتی سیٹ کی مفت جانچیں

  ٹیکساس چلڈرنز چائلڈہوڈ انجری آج ہی مفت کار کی تحفظاتی سیٹ کی جانچ کے لیے اپائنٹمنٹ لیں، جس کی کفالت

یونشن سنٹر یٹر ہیوسٹن کولیشن کرتی ہے۔محفوظ اور  پر  بچوں کے لیے گر

  وسیع تر ہیوسٹن کے عالقہ میں کارکی تحفظاتی سیٹ کی مفت جانچیں فراہم کرنے والے مقامات کی فہرست کے

یں،  renshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspxwww.texaschildلیے  یا؛  مالحظہ کر

 ( ماری ہوجیزMari Hodges) یں 1314-828-832، ٹیکساس چلڈرنز ہاسپٹل سے  پر رابطہ کر

 
ید قیمتی معلومات جاننے کے لیے براہ کرم، بچپن کی چوٹ سے  بچاؤ کیلیے ٹیکساس مرکز برائے بچے کی کار کی تحفظاتی سیٹ کے بارے میں مز

یں یب صفحہ سے رجوع کر   طفالں کے اس و

www.texaschildrenshospital.org/Parents/TipsArticles/SubcategoryDisplay.aspx?sid=42 

http://www.texaschildrenshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspx
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