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rev. 10/18 للحصول عىل املزيد من لوحات النصائح، قوموا بزيارة: 

اضمن أمان األطفال يف السيارة
حوادث السيارات هي أكرب مسبب ملوت األطفال يف الواليات املتحدة. استخدم مقاعد األطفال اآلمنة دامئا بشكل مثبت يف 

األماكن اآلمنة يف السيارة. تذكر هذه القواعد األساسية لضامن أمان األطفال:

يجب عليك استخدام حزام أمان للطفل
عىل الوالدين أو ويل األمر لطفل يقل عمره عن 8 سنوات 

أن يزود حزام أمان ألي شخص ينقل طفله أو طفلها. 

األطفال ذوي إعاقات جسدية متنعهم من استخدام حزام 

قيايس ألمان األطفال هم معفيون من القانون إذا كانت 

اإلعاقة موثقة من قبل طبيب.

ضع األطفال يف مكان آمن
إن املكان األكرث أماناً للطفل، بغض النظر عن 

سنه، هو املقعد الخلفي للسيارة. يجب عىل 

كل طفل وكل مقعد أمان أن يكون له حزامه 

الخاص. ليس املهد مكاناً أمناً لركوب األطفال.

تأكد من تركيب املقعد 
بشكل صحيح

استرش فني مقاعد السيارات 

إن كانت لديك أسئلة عن 

الرتكيب أو عن القواعد بشأن 

مقعد أمان طفلك. لتجد الفني 

يف منطقتك، قم بزيارة املوقع

http://cert.safekids.org/ 
get-car-seat-checked

استعمل املقعد املناسب لوزن وطول الطفل
استخدم تعليامت قياس مقعد السيارة املحدد من قبل 

اإلدارة الوطنية لسالمة السري عىل الطرقات التي تعتمد 

عىل وزن وطول الطفل 

وحاجات وضعيته. 

بالنسبة إىل األطفال 

دون الثانية، يجب 

وضعهم بشكل آمن يف 

مقعد السيارة بحيث 

يواجهون الخلف. 

بالنسبة إىل األطفال 

دون الثامنة والذين 

يقل وزنهم عن 40 ليربة 

)18 كلغ(، يجب وضعهم 

بشكل آمن يف مقعد أمان 

الطفل. يحتاج األطفال 

األثقل أو األطول من 

الحدود املوىص بها ملقاعد 

السيارات التي تواجه األمام إىل 

رافع مقعد يوضع يف املقاعد الخلفية 

ومثبت بحزام أمان.

ال ترتك األطفال وحدهم يف سيارة عىل اإلطالق
مبجرد بضع دقائق لوحدهم يف السيارة، ميكن أن يصبح األطفال يف خطر من الحرارة وخسارة سوائل الجسم حتى ولو كانت 

النوافذ مفتوحة جزئياً. ميكن للطفل أن يحرر نفسه من املقعد ويلمس أجهزة التحكم ويجعل السيارة تتحرك.




