
9

101112

 1

 2

 5

6

 4

 3

 1  2

 5 6

 4

 3

تمام چھ سکیورمنٹس پٹوں کا 
استعمال کریں۔ ٹوٹے ہوئے 

سازوسامان کا استعمال نہ کریں۔
کندھے کے پٹے کو گود کی بیلٹ کو کس دیں۔ 

مربوط کریں۔ 
کندھے کے پٹے کو 

کس دیں۔

میں احتیاط کے ساتھ آپ کو پیچھے 
اور آگے کی جانب دھکیلوں گا تاکہ آپ 

کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔

سکیورمنٹس ٹیسٹ کریں - 
اس امر کو یقینی بنانے کے لیے 

سکیورمنٹس کو آرام سے آگے اور 
پیچھے کی جانب دھکیلیں کہ مسافر 
سکیورمنٹس کے ذریعے محفوظ ہو۔

گود کی بیلٹ کو پچھلی جانب 
لگی سکیورمنٹس سے 

مربوط کریں۔ کلک کریں!

کیا آپ پرسکون ہیں؟ 

اب آپ سفر کے لیے تیار ہیں! 

بذریعہ ویل چیئر قابل رسائی 
سواری کا ہدایت نامہ

اپنی گاڑی کو صاف 
رکھیں۔

اپنے مسافروں کی 
بات سنیں۔

عجلت نہ کریں! 
اپنا وقت لیں۔

اپنے مسافروں کو 
بتائیں کہ آپ کیا کر 

رہے ہیں۔ 

کیا آپ اس گود کی بیلٹ کو 
تھوڑا سا ڈھیال کر سکتے ہیں؟

میں کندھے کی بیلٹ کو 
گود کی بیلٹ کے ساتھ 

باندھنے لگا ہوں۔۔۔

معاون تجاویز
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کلک کریں

سوار ہونا

اگلی جانب لگی 
سکیورمنٹس کو ٹریکس 

میں سرکائیں۔ 

ہک کو سکیورمنٹ کے مقام 
سے منسلک کریں۔

اگلی جانب لگی سکیورمنٹس 
کو کس دیں۔

گاڑی میں بیٹھنے میں 
مسافر کی مدد کریں۔ 

کیا میں سواری میں داخل ہونے میں آپ 
کی مدد کر سکتا ہوں؟ 

سکیورمنٹس کو پچھلی جانب 
ٹریکس میں سرکائیں۔

پٹوں کو ویل چیئر کی پچھلی 
جانب بذریعہ ہک لگائیں اور 

کس دیں۔

گود کی بیلٹ کو مسافر کی گود 
کے پار لگائیں۔ سرخ بٹن دائیں 

کولہے کے پاس موجود ہونا 
چاہیئے۔

بریکس کو الک کر دیں۔ 

کیا آپ اپنی بریکس الک کر سکتے ہیں، یا میں اس 
کام میں آپ کی مدد کروں؟

کیا آپ میرے لیے اسے پکڑ کر رکھ سکتے ہیں؟


