
कार �सट
सुर�ा

कार �सटबारे रा�री
थाहा पाउनुहोस्

कार सीट संग आउने �यानुअल रा�री हेनु�होस्। कार
�सट रा�ने ���यामा �योग ग�रने गाडी र कार सीट
पाट्�ससँग प�र�चत �नुहोस् ज�तै एकंर वा �सट बे�ट।

�योग भइरहेका भागह� (एङ्कर वा �सट बे�ट) मा
आधा�रत 2-�मनेटको �ापना �नद�शन स�ब��
�भ�डयोह� हेनु�होस्।

सुर��त या�ा

हेलो बेबी पट्नस� तपाइको ब�ा(ह�)को
सुर�ा सु�न��त गन� सम�प�त रहेको छ

कार �सटको सही �पमा �योग गनु� जीवन
बचाउन र �घ�टनामा चोटपटकको जो�खम
कम गन� सबैभ�दा �भावकारी त�रका हो।
गाडीमा या�ा गदा� तपा�को ब�ा
सुर��त छ भनी सु�न��त गन�, कार
�सटको �योग बारे रा�री थाहा पाउनुहोस्
र �यसलाई गाडीमा उ�चत त�रकाले
कसरी रा�ने बारे �नद�शना�मक �भ�डयो
हेनु�होस्।

कार सीट �ापना

�नद�शना�मक �भ�डयोह�

https://hellobabypgh.org/car-seat-
installation/ वा hellobabypgh.org मा जानुहो�
"कार सीट" लेखेर खो�नुहोस्

https://hellobabypgh.org/car-seat-installation/
https://hellobabypgh.org/


मह�वपूण� सुर�ा जानकारी

तपा�को ब�ा सु�तरहेको बेलामा सजावट� त�कया, �सरक,
क�ट�र, भुवा भ�रएको खेलौनाह� बा�सनेट/��बेटमा
नरा�नुहोस्, �कन�क यसले तपा�को ब�ाको अनुहार छोपी
सास फेन� व�रप�र हावालाई रो�न स�छ।
मा� �भ� �छराएर रा�न �म�ने त�ा रा�नुहोस् जुन �वशेष गरी
��बेटको ला�ग बनाइएको हो।
जब तपा�को ब�ाले हात र घँुडा मा�थ पुश अप गन� स�ने
��छ, बा�सनेटको �योग ब�द गनु�होस्।

सुर��त �न�ा
एक सुर��त र आरामदायी �नदाउने ठाउँले तपा�को
ब�ालाई राती रा�री �नदाउन म�त गछ�  ज�ले
तपा�लाई प�न मान�सक शा��त �द�छ। ���स फर
�कड्सले �दान गन� ��बेटले ब�ालाई ते�तै �नदाउने
सुर��त �ान �द�छ। ��बेट बारे मह�वपूण� सुर�ा
जानकारी पाउन र आ�नो ��बेटलाई ठ�कसँग
�योग गन� र सेटअप गन� �नद�शना�मक �भ�डयोह�
हेनु�होस्।

�नद�शना�मक �भ�डयो

�न:शु�क ��बेट �ा�त गन�को ला�ग तपा�ले यो 3-�मनेट यु�ुब
�भ�डयो हेनु� पन�छ। यसले तपा�लाई आ�नो ब�ाको ला�ग
��बेटलाई सही र सुर��त �पमा �योग गन� म�त गन�छ।

https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/ वा
hellobabypgh.org मा जानुहोस् र "cribette" खो�नुहोस्

�योग गन� स�ह त�रका
�ा�सनेट इनसट�: 15 पाउ� भ�दा कम तौल भएका
�शशुह�को ला�ग। �ा�सनेट इनसट� �योग गन� ब�द
गनु�होस् जब �शशुले हात र घँुडा टे�न था�छ वा 15 पाउ�
(6.8 केजी) भ�दा बढ� तौलको ��छ, यो �ई म�य जुन
प�हले ��छ।

��बेट: 15 पाउ� भ�दा बढ�, तर 30 पाउ� भ�दा कम
तौल भएका ब�ाह�को ला�ग। जब ब�ाको उचाई 35
इ�च (89 सेमी) पु�छ, 30 पाउ� (14 �कलो�ाम) भ�दा
बढ� ��छ, वा �यसबाट बा�हर �न�कन स�ने ��छन् तब
��बेट �योग गन� ब�द गनु�होस्।

सेफ ��लप अ��यासडर

य�द ��च छ भने, सेफ ��लप �सफा�रसह� बारे थप जा�ुहोस्
जसले जीवन बचाउन म�त गन� स�छ।
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/

सुर��त
�न�ा:
��बेट
हेलो बेबी पट्नस� तपाइको ब�ा(ह�)को
सुर�ा सु�न��त गन� सम�प�त रहेको छ

https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/
https://hellobabypgh.org/
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/

