يف املركبات

احرص عىل تثبيت مقاعد حامية األطفال بالطريقة الصحيحة يف كل رحلة

عىل جميع األطفال استخدام مقعد
حامية ،أومقعد داعم أو حزام أمان مبا
يناسب حجمهم وسنهم

استخدم الرابط اإللكرتوين

Ultimate Car Seat Guide

)الدليل املطلق ملقاعد الحامية املخصصة لألطفال(
الخاص بنا للحصول عىل معلومات عن كافة
احتياجاتك املتعلقة مبقاعد حامية األطفال

www.safekids.org/ultimate-car-seat-guide
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يجلس طفيل دامئا يف املقعد الخلفي
للسيارة وال يجلس ابدا أمام أي
وسادة هوائية
الجميع يف سياريت مثبتني باألحزمة
املناسبة يف كل رحلة وذلك باستخدام
مقعد الحامية املخصص لألطفال
،أواملقعد الداعم أو حزام األمان
املناسبني لعمر وحجم كل شخص
مقعد الحامية املخصص لطفيل
مجهز بكافة قطعه وملصقاته
وتعليامته ومل يتعرض ألي حادث
اصطدام من قبل
أتبع التعليامت املتعلقة بسياريت
ومبقعد حامية طفيل حتى يكون
طفيل مثبتا بشكل صحيح ومحكم يف
السيارة
مل يتعرض مقعد الحامية الخاص
بطفيل ألي حادث اصطدام سيارة
ال أترك طفيل مبفرده أبدا يف السيارة

يستخدم األطفال الرضع تحت عمر السنتني مقاعد سيارة مواجهة للخلف
السيارة
التثبيت يف
حامية محكم
الخاص بطفيل
الحامية
يستخدم األطفال الرضع تحت عمر مقعد
للخلف
مواجهة
مقاعد
السنتني
وال يتحرك أكرث من إنش واحد ( 2,54سم) عندما أسحبه
يف املكان الذي يكون فيه حزام املقعد مثبتاً/موصوالً
يستخدم طفيل مقعد سيارة أكرب ومواجهاً للخلف حتى
يتجاوز حدود الوزن للحزام .وتصل حدود أحزمة كثرية
إىل  35رطل ( 15,88كجم) أو  40رطل ( 18,14كجم) أو
 45رطل ( 20,41كجم
.ال أترك طفيل وحده يف السيارة أبدا

يجلس طفيل دامئا يف مقعد خلفي يف السيارة يف كل
رحلة وال يجلس أبدا أمام وسادة هوائية
يجلس طفيل دامئا يف مقعد حامية مناسب لعمره
وحجمه
يجلس طفيل مواجها ملؤخرة السيارةويف مقعد الحامية
الخاص به
تكون أحزمة التثبيت الداخلية ملقعد الحامية محتضنة
لطفيل وال أستطيع قرص الحزام املثبت عند الكتف

يستخدم األطفال الصغار و األطفال الكبار مقاعد حامية مواجهة لألمام ومجهزة مبثبت علوي
إذا كان طفيل عمره أكرث من سنتني وقد تجاوز حدود الوزن أو الطول للمقعد املواجه للخلف:
مقعد الحامية الخاص بطفيل محكم التثبيت يف السيارة
وال يتحرك أكرث من إنش واحد ( 2,54سم) عندما أسحبه
عند مسار حزام األمان .أستخدم املثبت العلوي
يستخدم طفيل هذا املقعد الخاص بالسيارة حتى يتجاوز
حدود الوزن للحزام الداخيل .وتصل حدود الوزن ألحزمة
.كثرية إىل  50رطل ( 22,68كجم) أو أكرث

.يجلس طفيل دامئاً يف مقعد خلفي
يجلس طفيل دامئاً يف مقعد حامية مالئم لحجمه وعمره
تكون أحزمة التثبيت الداخلية ملقعد الحامية محتضنة
.لطفيل ،وال أستطيع أن أقرص الحزام املثبت عند الكتف

يستخدم األطفال األكرب سناً وحجامً مقاعد داعمة تستخدم أحزمة األمان الثالثية(املوجودة يف السيارة) لتثبيت

الكتف الوركني

إن تجاوز طفيل حدود الوزن أو الطول للمقعد املواجه لألمام:

يوضع الجزء العلوي من حزام األمان عىل كتف
طفيل – وليس عىل العنق أو تحت الذراع أو وراء
.الظهر
حزام األمان حاضن لطفيل ومسطح ومريح له
قد يكون طفيل بني  12-8سنة من العمر قبل أن
يصبح حزام األمان مالمئاً له بدون استخدام مقعد
داعم

.يجلس طفيل دامئاً يف املقعد الخلفي يف السيارة

يجلس طفيل دامئاً يف مقعد داعم بإستخدام حزام
األمان الثاليث املثبت للورك والكتف
الجزء السفيل من حزام األمان يقع عىل األوراك ال
البطن

األطفال الجاهزون ألحزمة األمان
إن تجاوز طفيل حدود الوزن أو الطول للمقعد الداعم
ظهر طفيل مثبت بإحكام مقابل ظهر مقعد
السيارة ،وركبتاه منطويتان عند الطرف األمامي ملقعد
.السيارة ،وميكنه الجلوس بهذه الطريقة طوال الرحلة
حزام األمان حاضن لطفيل ومسطح ومريح
له .وإن كان حزام األمان غري مناسب ،عىل طفيل أن
.يستخدم مقعدا ً داعام
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يجلس طفيل دامئاً يف املقعد الخلفي يف السيارة حتى
سن الـ13
يستخدم طفيل حزام األمان الثاليث الذي مير بالوركني
والكتف
الجزء السفيل من حزام األمان يقع عىل الوركني ال البطن
الجزء العلوي من حزام األمان يقع عىل كتف طفيل –
وليس عىل العنق أو تحت الذراع أو وراء الظهر

