مقعد أمان السيارة للطفل

حقيقة:

حوادث المركبات اآللية هي السبب الرئيسي للوفاة واإلاصابة الخطيرة لألطفال األكرر م سنة واحدة.

حقيقة:

كل يوم يقتل طفل غير مقيد بحزام دو س الخامسة في حادث مروري في هذا البلد.

حقيقة:

المكا األكرر أمانا للطفل في السيارة هو في المقعد الخلفي ،مربت بشكل اصحيح في مقعد أما الطفل أو مقعد

رافع.

ينص قانون والية تكساس
يرتكب الشخص جريمة إذا كا الشخص يقود سيارة ركاب ،وينقل طفل هو أاصغر سنا م خمس سنوات وأقل م  36بواصة
في الطول ،وال يبقي الطفل محكم أرناء تشغيل السيارة في نظام مقعد سالمة الركاب األطفال وفقا لتعليمات الشركة الماصنعة
لنظام مقعد السالمة.
"نظام مقعد سالمة الطفل" يتضم مقاعد السيارة والمقعد الرافع ،بما في ذلك المقعد الرافع ذو الظهر المرتفع والمقعد الرافع
بدو ظهر.
يرتكب الشخص جريمة إذا كا الشخص يقود سيارة ركاب مجهزة بأحزمة أما  .ويسمح للطفل الذي هو أاصغر سنا م 17
سنة في العمر والذي ال يشترط أ يكو محكم في نظام مقعد سالمة ركاب األطفال ،الركوب في السيارة دو الحاجة إلى أ
يكو الطفل محكم بواسطة حزام األما .تلخيص قانون والية تكساس
يجب تأمي جميع األطفال دو س  17عاما في حزام األما أو مقعد أما الطفل ،سواء كانوا جالسي في المقعد األمامي أو
المقعد الخلفي.
يجب علي األطفال تحت س  5سنوات وأقل طوالً م  36بواصة الركوب في مقعد أما الطفل .األطفال األكرر طوالً م 36
بواصة و  5سنوات على األقل م العمر ولك الذي تقل أعمارهم ع  17عاما يجب تأمينهم بواسطة حزام األما .أفضل

مقعد أمان يمكن ألولياء األمور  /األوصياء إستخدامه هو:
 )1الذي يالئم سيارتهم
 )2سهل اإلستخدام
 )3أ يكو مناسبا ً لطول طفلهم ووزنه

ما هو نوع مقعد أمان السيارة للطفل التي يجب أن أستخدمها؟
إذا كا طفلك:









تحت عمر السنة وأقل من  20رطال ،إستخدم مقعد سيارة قالب مقابل الخلف .ال ينبغي أبدا أ يوضع مقعد السيارة
القالب المقابل للخلف في المقعد األمامي للسيارة المجهزة باألكياس الهوائية .مقعد الطفل القالب يجب أ يجلس في
زاوية  45درجة أو الزاوية المحددة على المقعد .هذا يساعد على الحفاظ على رأس الطفل م تدلى إلى األمام وقطع
مجرى الهواء.
تحت عمر السنة وأقل من  30رطال ،إستخدم مقعد سيارة قالب مقابل الخلف .ال ينبغي أبدا أ يوضع مقعد السيارة
القالب المقابل للخلف في المقعد األمامي للسيارة المجهزة باألكياس الهوائية .مقعد الطفل القالب يجب أ يجلس في
زاوية  45درجة أو الزاوية المحددة على المقعد .هذا يساعد على الحفاظ على رأس الطفل م تدلى إلى األمام وقطع
مجرى الهواء.
ما ال يقل عن سنة واحدة و  20الى  40رطال ،إستخدم مقعد السيارة القالب .بإمكانك قلب المقعد لمواجهة األمام.
ما ال يقل عن سنة واحدة و  30الى  40رطال ،إستخدم مقعد رافع مع حزام المقعد.
أكثر من  40رطال ،وأقل من  ،" 9'4يجب علي طفلك إستخدام مقعد رافع ولك قم بإزالة أشرطة حزام المقعد.
يجب إستخدام المقعد الرافع مع حزام األما م علي الفخذ  /الكتف حتى يبلغ الطفل حوالي ." 9'4
أكثر من " 9'4طول القامة ،يجب علي طفلك إستخدام حزام األما م علي الفخذ  /الكتف.

يجب على األطفال الذي تقل أعمارهم ع  13سنة عدم الركوب في المقعد األمامي للسيارة في وجود أكياس هوائية فعالة
للركاب .

هل تعلم؟
 أربعة م أاصل خمسة مقاعد سيارات يتم تربيتها و /أو إستخدامها بشكل خاطئ
 هل ممك أ يكو مقعد طفلك واحد منهم؟
 ماذا يمكنك القيام به للتأكد م تربيت مقعد السيارة بشكل اصحيح؟

الكشف علي سالمة مقعد أمان السيارة مجانا
 قم اليوم بتحديد موعد للكشف علي سالمة مقعد أما السيارة بالمجا  ،برعاية مركز منع إاصابات األطفال في
تكساس وإئتالف هيوست الكبرى لسالمة األطفال.
 زورو
الكبرى التي تقدم الكشف علي سالمة أم مقعد السيارة مجانا ،أو؛
 إتاصل بماري هودجز ،مستشفى تكساس لألطفال ،علي الرقم 832-828-1314

www.texaschildrenshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspx

لقائمة المواقع في منطقة هيوست

لمعرفة المزيد م المعلومات القيمة المتعلقة بسالمة مقعد آما السيارة لألطفال  ،يرجى الرجوع إلى مركز تكساس لألطفال لاصفحة

مركز منع إاصابات األطفال في تكساس في
www.texaschildrenshospital.org/Parents/TipsArticles/SubcategoryDisplay.aspx?sid=42

