
ايا تاسو پوهيږئ چې د موټر له 2 سيټونو 
څخه 1 په غلط ډول کارول کېږي؟

ستاسو د ماشوم د موټر څوکۍ سمه کارول د ژوند او مرګ ترمنځ 
توپير په معنا دي. د دې ساده قواعدو په تعقيبولو سره د پېښو مخه 

نيول کيدی شي:

د موټر د سيټ اساسات:  
د موټر د سیټونو د نصبولو لپاره د موټر سیټ بیلټ یا ښکته اینکرونه   n
وکاروئ. دواړه مه کاروئ پرته لدې چې د موټر سیټ جوړو و نکي 

او د موټر د مالک الرښود لخوا اجازه ورکړل شي.

که چیرې مخ په وړاندې د موټر څوکۍ د ښکته اینکرونو سره نصب   n
شي، نو یو لوړ اتصال باید وکارول شي. کله چې شتون ولري، د مخ 
پر وړاندې د موټر سیټ نصبولو لپاره تل له پورتنیو اتصالونو څخه 

کار واخلئ.

د موټر څوکۍ باید په سمه توګه نصب شي او د کمربند په الره کې د   n
چک کولو په وخت کې له یو انچ څخه زیات حرکت ونه کړي.

د زنګونو تسمې باید دومره کلکې وي چې پړي یي په اوږو کې پنچ   n 
نه شي.

هيڅکله د فعالې هویي کڅوړې مخې ته د موټر شاته سیټ مه دئ.  n

د موټر د ټولو سیټونو لپاره د نصب کولو الرښوونې په احتیاط سره   n
ولولئ او تعقیب کړئ.

د سیټ د کمربند او د موټر سیټ نصبولو معلوماتو لپاره د خپل موټر   n
د مالک الرښود کتابچې ته مراجعه وکړئ.

له 13 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید په شا سیټ کې   n 
سپاره شي.
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یو ماشوم هغه وخت د ورنونو او اوږې کمربند ته چمتو 
کېږي چې عمر یې 8 کلونو ته ورسېږي او تاسو کولی 

شئ الندې ټولو ته “هو” ځواب ورکړئ:

n  ایا زما د ماشوم زنګنونه کولی شي د موټر سیټ مخې ته 
ودریږي؟

ایا د سیټ کمربند د کمربند الندې برخه ټیټه ده او د   n
شونډو په اوږدو ورنونو پر سر تېره ده، نه پر خېټه؟

ایا د سیټ بیلټ د ماشوم په اوږه کې پاتې کیږي نه د   n
دوی په غاړه؟

n  ایا ماشوم کولی شي د ټول سواري لپاره دا سم موقعیت 
وساتي؟

که تاسو پورته هر یو ته “نه” ځواب ورکړ، د بوسټر څوکۍ 
وکاروئ.

 په هر عمر او 
 هر پړاو کې 

 سمه 
 سورلئ

وکړئ

د سيټ کمربند بايد د 
ورنونو په پورته برخه 
پروت وي او د اوږو او 

سينې په اوږدو کې و 
ځړول شي ترڅو ماشوم 

په پېښه کې خوندي 
وساتي.

4
مه د سيټ کمربند ګا



د موټر مخ پر شا سيټ 
ستاسو د کوچني ماشوم لپاره 

غوره سيټ دی. د ماشوم 
نازکې غاړې او نخاعي رګ 
ته د فشار کمولو لپاره دا يو 
دستګاه لري چې د حادثې په 

صورت کې ستاسو ماشوم 
زنګ وی او د دوی سره 

حرکت کوي.

د عمر، وزن، قد، او پرمختيايي کچې پر بنسټ د موټر سمه څوکۍ غوره کړئ.

n  د ماشومانو د امریکا اکاډمۍ (AAP) وړاندیز کوي چې والدین باید ماشومان 
شاته وساتي تر هغه چې دوی د موټر د خوندیتوب سیټ جوړو و نکي لخوا 

ټاکل شوي قد او/یا وزن محدودیتونو کې مناسب وي.

n  موټر شاته مخامخ څوکۍ باید هیڅکله د فعال ې هوایي کڅوړې مخې ته ونه 
کېنښودل شي.

n  د جوړ و ونکي الرښوونو سره سم، شاته مخامخ سیټ په 45-30 ° زاویه کې 
راښکته کړئ.

n  د اوږو پټۍ په اوږو یا الندې کې ځای په ځای کړئ او یو ښه فټ ډاډمن کړئ.

n  د سینې کلپ د بغل کچې ته تنظیم کړئ.

n  د ماشوم سر باید د موټر سیټ له پورتنۍ برخې څخه 1” څخه ډیر وي یا د 
جوړو و نکي الرښوونو سره سم وي.

n  دا سمه ده چې د ماشوم پښې د موټر څوکۍ ته لمس کړي.

هغه ماشومان چې لږ تر لږه 2 کاله عمر لري، یا د خپل شاته مخ د موټر سیټ   n
لپاره د قد او/یا وزن حدونه لوړ شوي وي، باید د موټر په مخکینۍ سیټ کې 

کیښودل شي.

د اوږو پټۍ په اوږو یا  پورته کې ځای په ځای کړئ او یو ښه فټ ډاډمن کړئ.  n

n  د سینې کلپ د بغل کچې ته تنظیم کړئ.

د موټر سیټ پورتنۍ لوړوالی او/یا وزن محدودیتونو ته ماشومان د امکان تر حده   n
په 5 نقطو کې وساتئ.

د 4 کالو څخه کم عمر لرونکي ماشومان مګر د 40 پونډو څخه ډیر د لوړ وزن   n
محدودیت سره به د موټر سیټ کارولو څخه ګټه پورته کړي.

n  هغه ماشومان چې لږ تر لږه د 4 کلنۍ عمر لري او د خپل مخ په وړاندې 
د موټر سیټ لپاره زنګونه ډیر شوي دي باید د کمربند موقعیت لرونکي 

بوسټر سیټ کې سپور شي.

n  د بوسټر څوکۍ باید يوازې د ورون/اوږو کمربندونو سره وکارول شي 
او هیڅکله یوازې د سیټ کمربند سره  نه وي.

n  د الس کمربند باید د ورنونو په پورته برخه کې په آرامۍ سره فټ شي - 
نه د ګېډې.

n  د اوږو کمربند باید د سینې په وړاندې په آرامۍ سره فټ شي، د اوږو په 
اوږدو کې استراحت وکړي - نه په غاړه.

n  ماشومان باید هیڅکله د سیټ کمربند د خپلو السونو الندې یا د دوی شاته 
ونه ساتي.

د بوسټر څوکۍ معموال د ماشومانو لپاره وړاندیز کیږي څوک چې   n
لږترلږه 4 کلن وي او څوک چې لږترلږه 40 پونډه وزن لري.

شاته مخ کول 1
م  ګا

د امکان تر حده پورې ماشومان

 شا ته 
وساتئ.

يو بوسټر سيټ د سيټ 
کمربند ځای په ځای 
کوي د دې لپاره چې 
دا ستاسو د ماشوم د 

بدن په قوي برخو کې 
په سمه توګه فټ شي.

بوسټر سيټ  3
مه ګا

د مخ پر وړاندې موټر 
څوکۍ يوه پټه او بند 

لري چې د حادثې پرمهال 
ستاسو د ماشوم مخ په 

وړاندې حرکت محدودوي.

مخ په وړاندې  2
مه ګا


