
कारको व�रप�र सुर��त 
रहनुहोस् 

यी दघुर्टनाहरु सिजलैसँग हटाउन स�कन्छ ।

तपाई ज�तसकुै प�न चाँडो फक� र आउने भएप�न, 
बच्चालाई क�हलै प�न एक्लै कारमा नछोड्नुहोस ्।

क�हल ैप�न इिन्जन च�लरहेको बेला आफ्नो सवार� 
साधन नछोड्नुहोस ्वा कारमा क�हलै साँचो 
नछोड्नुहोस ्।

महत्वपणूर् सामग्रीहरु जस्त,ै फोन, वालेट(पसर्), वा 
�ब्रफकेस बच्चा सतुकेो निजकै रा�ुहोस,् जनु कुरा 
कहाँ छन ्भन्ने कुरा क�हल ैप�न �बसर्न ुहुने छैन ।

आफ्नो बच्चालाई कारमा, कारको मुनी वा कारको 
व�रप�र खेल्न ुहुँदैन भनी �सकाउनहुोस ्।

य�द तपाईले लक गरेको कारमा बच्चा दे�ु भएको छ 
भने 9-1-1 मा कल गनुर्होस ्।

कार नचलाउँदा प�न कारको व�रप�र रहँदा एकदमै 
सरु��त रहन महत्वपूणर् छ । आफ्नो प�रवारलाई 
सरु��तसँग कसर� सडक पार गन� भन्ने कुरा 
�सकाउनहुोस ्र  यी असल बानीहरुको नमनूा बनाउन 
�नश्चय गनुर्होस ्।

सडक पार गनुर् भन्दा प�हला आउंदै गरेका 
गाडीहरुलाई दायाँ र बायाँ हेनुर्होस ्।

सडक पार गनर् ला�ग बनाएको ठाउँबाट मात्र ैपार 
गनुर् होस ्।

भरपद� ठुला मान्छेको हात समातरे मात्र ैसडक पार
गनुर् पछर् भनेर साना बच्चाहरुलाई �सकाउनहुोस ्।

पा�क� ग गन� ठाउँमा र गाडी घर बाटो(driveways)मा    
सावधान रहनुहोस ्।

यी दघुर्टनाहरु सिजलैसँग हटाउन स�कने खालका छन ्
। मादक पदाथर्को मत लागेको बेलामा सवार� साधन 
नचलाउनले जीवनको र�ा स�कन्छ ।

केह� समय प�छ नै सवार� चलाउनु छ भने मादक 
पदाथर् सेवन नगनुर्होस ्।

य�द मादक पदाथर् सेवन गन� योजना बनाउनु 
भएको छ भने घर जानु भन्दा प�हले क�त �पउन ु
पछर् भन्ने कुरा य�कन गनुर्होस ्।

संयम(मादक पदाथर् न�पएको) भएको कुनै 
व्यिक्तलाई घरसम्म सवार� चलाएर लैजान 
लगाउनहुोस ्।

मादक पदाथर्को मत लागेको बेलामा साथी र 
प�रवारका सदस्यहरुलाई सवार� चलाउन 
�नरुत्सा�हत गनुर्होस ्।

मादक पदाथर्को मत लागेको कार चालकको कारमा 
आफू स्वयम ्प�न नचढ्नहुोस ्वा आफ्नो बच्चालाई 
प�न चढ्न नलगाउनहुोस ्।

बच्चालाई एक्लै कारमा छोड्नदा वा अनलक गरेको 
कारको व�रप�र बच्चालाई छोड्दा एकदमै खतरा हुन 
सक्छ ।

बच्चालाई कारमा एकदम ै�छटो गरम हुन सक्छ । 
बढ�गरम, १४ वषर् भन्दा म�ुनका बच्चाहरुको कारसँग 
सम्बिन्धत मत्य ुमध्य एक हुन ्र �वशषे गर� 
ए�रजोना(Arizona)को गम�मा खतरा हुन सक्छ । 

इिन्जन च�लरहेको कारमा बच्चालाई एक्लै नछोड्नु 
होस ्नाचोद्नहुोस होस ्र कारमा साँचो नछोड्नहुोस ्। 
यसो गनार्ले तपाईको बच्चासँगै कार गुडरे दघुर्टना 
हुन सक्छ । 

अनलक गर� राखेको कारको व�रप�र बच्चालाई 
छोड्दा �तनीहरु आफै बन्द भई बढ� तातो भएर वा
उकुस-मकुुस भएर उनीहरु जो�खममा पनर् सक्छ ।

शरणाथ� सवास्थय कायकर् रम 
ए�रजोनको सवास्थय सेवा �वभाग 

सडक पार गदार् 

बच्चालाई क�हल ैप�न एक्ल ैकारमा नछोड्नुहोस ्
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दघुर्टनाको जो�खमलाई कम गन� सबभन्दा सिजलो त�रका 
सवार� चलाउँदा सब ैट्रा�फक �नयमको पालना गनुर् हो र 
सकेसम्म सरु��तसँग सवार� चलाउन ुहो ।

• �स�मत ग�तको पालना गनुर्होस ्।

• रातो ब��मा र रोक्ने संकेतहरुमा रोक्नुहोस ्।

• सवार� चलाउँदा अल्मल्याउने कुराहरुलाई ध्यान न�दनहुोस ्।

• तपाई भन्दा अगा�डको गाडीलाई निजक भएर नपछयाउनु
होस ्।

सावधानी पूवर्क सवार� चलाए प�न क�हले क�हँ दघुर्टना हुने 
सम्भावना हुन्छ । पवूर् तयार� रहन एकदमै महत्वपणूर् छ, र सब 
उ�म उपाय भनेको सवार� चलाउँदा �सट बेल्ट लगाउन ुहो । यो 
महत्वपणूर् छ �कनभने:

�सट बेल्टले प्रत्येक वषर् हजारौको ज्यान बचाउँछ ।

कार दघुर्टना हुँदा �सट बेल्टले घाइत ेहुने सम्भावनालाई 
एकदमै  कम गछर् 

ए�रजोनामा, �सट बेल्ट लगाउन ुएउटा कानून हो । य�द 
तपाई वा तपाईको कुनै प�न यात्रलुे �सट बेल्ट लागेको 
छैन भने, तपाईले ज�रवाना �तनुर् पन� हुन्छ ।

तपाईले आफ्नो �सट बेल्ट �ठक त�रकाले  छ �क छैन भनी 
�नश्चय गनर् एकदमै महत्वपणूर् छ ।

• �सट बेल्ट कम्मरमा सरु��तसँग लगाएको
हुन ुपछर् र काँधको बेल्ट छाती मा�थ लागेको हुन ुपछर् ।

• काँध बेल्ट पाखरुा म�ुन, पछाडी पिट्ट, र घाँट�मा लगाउनु
हुँदैन । य�द तपाई दघुर्टनामा पनुर् भयो भने, यसले गम्भीर
घाइत ेबनाउन सक्छ ।

• �सट बेल्ट खकुुलो भएको हुन ुहुँदैन । बच्चाहरु �सट
बेल्टसँग नखेलेको वा �सट बेल्ट खकुुलो बनाएको छैन भनी
�नश्चय गनुर्होस ्।

एकदमै साना बच्चाहरुलाई उ�चत कार �सटमा राखेर 
�नय�मत �सट बेल्ट लगाउन ुपछर् । आफ्नो बच्चाको 
सरु�ाको ला�ग सह� कार �सटको छनोट गनर् एकदमै 
महत्वपणूर् छ ।

गलत कार �सटको प्रयोगले खतरा हुन सक्छ । आफ्नो 
बच्चाको उमेर, उचाई, र तौल अनुसार �नमार्ण ग�रएको 
कार �सटको छनोट गनर् �नश्चय हुन ुहोस ्। 

ए�रजोनाको कानून अनसुार, ८ वषर् भन्दा कम उमेर वा 
4 फुट 9 इन्च(4’9”) भन्दा होचो सबै बच्चाहरुलाई 
कार �सट वा बुस्टर �सटमा रा�ु पन� �नयम छ । 

आफ्नो बच्चालाई कस्तो प्रकारको कार �सट चा�हने हो 
भन्ने �नश्चय गनर् दायाँ पिट्टको हेनुर् होस ्।

तपाईले सह� कार �सट प्राप्त गनुर् भएप�छ, यसलाई सह� 
त�रकाले जडान गनर् आवश्यक छ र आफ्नो बच्चाको सह� 
त�रकाले सरु�ा गनुर्होस ्। 

हन�स(कवज) तपाईको बच्चाको छातीमा राम्रर� रहेको छ 
भनी य�कन गनुर्होस ्। 

बक्कल्स र चेस्ट िक्लप सरु��त छ भनी य�कन 
गनुर्होस ्। 

य�द तपाईलाई कार �सट कसर� प्रयोग गन� भन्ने कुरा 
य�कन छैन भने, सहयोग र थप साधनको ला�ग 
तपाईको पुस्थार्पना एजेन्सीलाई सोध्न ुहोस ्।

मादक पदाथर् सेवन वा लागू औषध सेवन गरेको बेलामा 
सवार� चलाउँदा क�हलै प�न सुर��त हुँदैन र आफै, आफ्ना 
यात्रहुरु, र अरु चालकहरुलाई गम्भीर घाइत ेबनाउन सक्छ ।

मात(नसा) लागेका चालकहरुको कारणले दघुर्ना हुँदा 
प्रत्येक वषर्मा सयौ मा�नसहरुको ज्यान जान्छ ।

मात(नसा) लागेको बेला सवार� चलाउन ुभनेको गैर-
काननूी काम हो र यसको प�रणाम ज�रवाना र जेलमा 
प�न पनर् सक्छ । 

नसा लागेको बेला क�हल ैसवार� नचलाउन ु

सुर��त कार �सट टर्ा�फक �नयमको पालना

�सट बेल्टको पयोरग् 

कारको व�रप�र बचचालाई सुर��त रा�े 
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