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 پیچھے کے رخ والی کارکی سیٹیں
)REAR-FACING CAR SEATS(

اپنے بچے کی پیدائش کے بعد سے پیچھے کے رخ والی کارکی سیٹ استعمال کریں۔ جب آپ کا بچہ پیچھے کے رخ والی کار کی سیٹ سے بڑا 
ہو جائے تو، اپنے بچے کا رخ پیچھے کی طرف رکھنے کے لیے بڑی کار سیٹ کا استعمال کریں۔ 

اپنے بچے کو اس وقت تک پیچھے کے رخ پر بٹھائیں جب تک وہ کم از کم 2 سال کا نہ ہو جائے یا اس کا وزن یا قد پیچھے کے رخ والی بڑی 
کار سیٹ کی مقررہ حد سے زیادہ نہ ہو جائے۔

 سامنے کے رخ والی کارکی سیٹیں
)FORWARD-FACING CAR SEATS(

اپنے بچے کے لیے اس وقت سامنے کے رخ والی کار سیٹ کا استعمال کریں جب وہ کم از کم 2 سال کا ہو جائے یا اس کا وزن یا قد پیچھے کے 
رخ والی بڑی کار سیٹ کی مقررہ حد سے زیادہ ہو جائے۔ اس وقت تک سامنے کے رخ والی کار سیٹ کا استعمال کریں جب تک آپ کا بچہ اس 

کار سیٹ کے وزن یا قد کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔

 بوسٹر سیٹ 
)BOOSTER SEATS(

آپ کے بچے کو اس وقت بوسٹر سیٹ پر بیٹھنا چاہیے جب وہ سامنے کے رخ والی کار سیٹ کے وزن یا قد کی حد سے بڑھ جائے۔ بوسٹر سیٹ 
بچے کو اوپر اٹھائے رکھتی ہے تاکہ بڑے لوگوں والی سیٹ بیلٹ اس کے چھوٹے جسم پر ِفٹ ہو جائے۔

اپنے بچے کا قد 145 سینٹی میٹر )4 فٹ 9 انچ( ہونے یا ان کے بوسٹر سیٹ کے لیے وزن یا قد کی حد سے زیادہ ہو جانے تک بوسٹر سیٹ کا 
استعمال کریں۔

13 سال سے کم عمر کے بچے پچھلی سیٹ پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی کار کا رہنما کتابچہ اور کار سیٹ سے متعلق ہدایات 
کو پڑھیں۔
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