
אונטער 13? רוקזיטץ  
און בַאקלן ַארויף! 

 ווָאס איז דער אויסגאבע?

 מַאשין קרַאשן זענען ַא פירענדע גרונט פון טויט פאלן און  
פארלעצונגען צווישן ניו יארק סטעיט צענערלינגס )8 ביז 12 
יָארן אלט(. מערהייט פון צענערלינגס וואס זענען פארלעצט 

אדער געהארגעט האבן  נישט געטרָאגן זיכערהייט גארטל. זיי 
זענען אויך מער מסּתמא וועלן זיין פארלעצט אין קרַאשיז ווען 

זיצן אין די פרָאנט ַאוועקזעץ. 

 ווָאס קענען עלטערן טָאן צו הַאלטן צענערלינגס זיכער אין די מַאשין?

 • פארלאנגן צווילינס צו פָארן אין די הינטער אוועקזעץ און 
טרָאגן גארטלען יעדער מָאל. ניט קיין אויסנעמען, ַאֿפילו ווען 

פארן אין די מַאשין מיט אנדערע שאפערן ָאדער ווען די 
יַאזדע איז קורץ. מערהייט פון קרַאשן ּפַאסירן נָאענט צו 

שטוב. טרָאגן ַאוועקזעצגארטלען איז נישט בלויז ֿפַאר זייער 
זיכערקיַיט - דָאס איז די געזעץ. 

 • מַאך זיכער אז די  אוועקזעץ גַארטלען זענען רעכט געּפַאסיקט:  

1.   דער שויס גַארטל זָאל זיין פרָאג און נידעריק דורך די   
אויבערשטער היפטן\ איבערשענקלן. 

2.   די ַאקסל גַארטל זָאל קריַיזן די קַאסטן און קָאללַארבעיין   
קיינמָאל לָאזט דיין צווילינג שטעלן די ַאקסל גַארטל 
הינטער די פלעייצע ָאדער אונטער די ָארעם. ערנסט 

פארלעצונגען קענען בעפַאלן אין ַא קרַאש. 

3.   דיין קינד זָאל זיין הויך גענוג צו זיצן ַארויף און גליַיך,   
קעגן די מאשין ַאוועקזעץ צוריק, און הָאבן די פיס געבייגן 

איבער דעם ברעג.

 דיין קינד מעג דַארֿפן צו נוצן ַא באוויליקט בוסטער ַאוועקזעץ 
 אויב די ַאוועקזעץ גַארטל איז נישט רעכט געּפַאסיקט. 



•   מַאכן זיכער אז דיין צענערלינגס זיצן גליַיך. ַאוועקזעץ 
גארטלען וועלן נישט ַארבעטן רעכט אויב דיין קינד איז 
סלָאקען. אויב דיין צוריק ַאוועקזעץ איז צוריקגעשטעלט, 

הַאלט עס ַארויף.  

•  מאך עס גרינג און א מידע. צו מוטיקן בוקקלינג ַארויף אין 
די הינטער אוועקזאץ, לָאז דיין צווילינג קליַיבן די רַאדיָא 

סטַאנציע ָאדער שּפיל עלעקטרָאנישע גַאמעס.  הַאלט זייער 
פַארמָאג אין די הינטער אוועקזעץ מיט זיי.  

ווַארט ביז ַאלע זענען בוקקלד ַארויף איידער פירן.  •

 •   צענערלינגס זָאלן נָאר פָארן מיט דערוואקסענע שאפערן. 
 צענערלינגס שאפערן זענען מער מסּתמא צו זיין 

אריינגעמישט אין ַא קרַאש, מער מסּתמא צו לָאזן 
צענערלינגס זיצן אין די פרָאנט ַאוועקזעץ, און ווייניקער 

מסּתמא צו בַאשטיין אויף ַאוועקזעץ גארטלען. 

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, בַאזוך

health.ny.gov/backseat 

 National Highway Traffic Safety Administration פינאנצירט דורך די
)נאשאנאל הייוועיי טראפיק סעייפטי אדמיניסטראצייע(  מיט 
 New York State Governor’s Traffic Safety Committee א שענק פון די

)ניו יארק הערשער טראפיק סעייפטי קאמיטי(

ווָאס איר זָאגט איז וויכטיג
צענערלינגס אומפראגע רעזולטַאטן הָאבן 
ָאנוויַיזט ַאז עלטערן הָאבן די מערסטע 

 השּפעה. 
אויב דיין צענערלינגס רעזיזטירן, בַאשטיי.

 נאכפאלג אונדז:

health.ny.gov 
facebook.com/nysdoh

twitter.com/HealthNYGov
 youtube.com/nysdoh 
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