السالمة المرتبطة بمقاعد السيارة ومقاعد التقوية

Safety with Car Seats and Booster Seats
حوادث تصادم السيارات هي السبب الرئيسي وراء الوفاة
العارضة واإلصابات الخطيرة التي يتعرض لها األطفال .إن
استخدام مقعد السيارة أو مقعد التقوية الرافع بشكل صحيح يمكن
أن ينقذ حياة طفلك.

Car crashes are the main cause of
accidental death and serious injury of
children. Correctly using a car or booster
seat can save your child’s life.

في جميع أنحاء الواليات المتحدة ،توجد قوانين توجب استخدام
مقاعد السيارات ومقاعد التقوية الرافعة لألطفال .إذ تنص
القوانين في معظم الواليات على استخدام اآلباء أو االوصياء لما
يلي:

Throughout the United States, there are
laws that require car seat and booster seat
use for children. Laws in most states require
that parents or guardians use a:

	•مقعد سيارة مواجه للخلف لألطفال الذين يقل وزنهم عن 9
كجم ( 20رطل) ويبلغون من العمر عامين على األقل

Rear-facing car seat for infants under
20 pounds and until at least 2 years old

•

	•مقعد سيارة مواجه لألمام لألطفال الذين يقل وزنهم عن
 18كجم ( 40رطل) ويقل عمرهم عن أربعة أعوام.

Front-facing car seat for children under
40 pounds and under 4 years old

•

	•مقعد تقوية رافع لألطفال الذين يقل وزنهم عن  36كجم
( 80رطل) ويقل عمرهم عن ثمانية أعوام.

Booster seat for children under 80
pounds and under 8 years old

•

قد تختلف قوانين مقاعد السيارات ومقاعد التقوية حسب الوالية.
عندما تسافر مع األطفال ،اتبع قوانين الوالية التي تقود سيارتك
بها.

مقعد السيارة المواجه للخلف
	•يجب أن يركب طفلك في مقعد سيارة مواجه للخلف حتى
عمر عامين على األقل أو حتى يصلون إلى الطول أو حد
الوزن المطلوب على مقعد السيارة لالستخدام المواجه
للخلف.

Car seat and booster seat laws may differ by
state. When you are traveling with children,
follow the laws of the state in which you are
driving.

Rear facing car seat
Your child must ride facing the rear in
a car seat until at least 2 years old or
until they reach the height or weight limit
on the car seat for rear facing use.

•
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Front facing car seat

مقعد السيارة المواجه لألمام

•

Children between 20 and 40 pounds and
under 4 years old must ride in a car seat
facing forward.

) رطل20(  كجم9 	•يجب على األطفال الذين يتراوح وزنهم بين
 سنوات في مقعد4  رطالً) ويقل عمرهم عن40(  كجم18و
.سيارة مواجه لألمام

•

Attach the car seat’s tether strap to the
tether anchors in the back seat of the car.

	•اربط شريط التثبيت الخاص بمقعد السيارة في المثبتات الموجودة
.بالمقعد الخلفي للسيارة

Booster seat
•

Children under 80 pounds (4 to 8 years
old) must ride in booster seats, which
make the lap and shoulder belts fit
correctly.
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مقعد تقوية رافع
                 	•يجب أن يركب األطفال الذين يقل وزنهم عن
 أعوام) في8  إلى4  رطل) (عمرهم من80(  كجم36
 على نحو يجعل أحزمة الحجر والكتفين،مقاعد تقوية رافعة
.محكمة بشكل صحيح
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Safety tips
Laws require that drivers and front-seat
passengers wear a seat belt. Children must
wear a seat belt and use a car seat when
riding in vehicles.
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إرشادات السالمة

تنص القوانين على أن يرتدي السائقون وركاب المقاعد
 يجب على األطفال ارتداء حزام مقعد.األمامية حزام مقعد
.واستخدام مقعد سيارة عند ركوب السيارات

	•ال يتالءم األطفال في أحزمة المقاعد حتى يزيد طولهم عن
. بوصة) وتنحني ركابهم فوق حافة المقعد58(  سم147

•

Children do not fit in seat belts until they
are over 58 inches tall and their knees
bend over the edge of the seat.

•

The back seat is the safest place for
children under 13 years old to ride.

	•المقعد الخلفي هو أكثر المناطق أما ًنا لركوب األطفال األقل
.ً عاما13 من

•

Never place a child in the front seat of a
car or truck unless there is no other seat.
Then be sure the passenger air bag is
turned off and the seat is back as far as
it can go.

	•ال تضع الطفل مطلقا ً في المقعد األمامي للسيارة أو الشاحنة
 يرجى التأكد من، وبعد ذلك.إال إذا لم يكن هناك مقعد آخر
إيقاف تشغيل الكيس الهوائي الخاص بالراكب وإرجاع
.المقعد للخلف بأكبر قدر ممكن

•

If a child is old enough to use an adult
seat belt and must ride in the front seat,
secure the child correctly in the lap and
shoulder seat belt. Move the front seat as
far back as you can from the dashboard.

	•عندما يكون الطفل كبيرً ا بحيث يمكنه استخدام حزام األمان
المخصص للبالغين وهناك ما يستدعي ركوبه في المقعد
 ثبت حزام األمان على الطفل بشكل صحيح بحيث،األمامي
يكون محيطا ً بمنطقة الحجر والكتف وحرك المقعد األمامي
بقدر استطاعتك إلى الخلف ليبتعد عن لوحة مؤشرات
.السيارة

Car seats

مقاعد السيارة

•

Not all car seats fit in all vehicles. When
installed correctly, the car seat should not
move more than one inch from side to
side.

•

Attend a car seat safety check in your
community. These may be offered by
your local health department.

•

Keep harness straps snug and fasten
the harness clip at armpit level. Harness
straps should be at or below the shoulder
level.

	•احرص على إبقاء األحزمة محكمة الربط وتثبيت مشبك
 يجب أن تكون األحزمة عند.الحزام عند مستوى اإلبط
.مستوى الكتف أو دونه

•

When using a rear-facing infant seat,
recline the car seat to keep the baby’s
head from dropping forward. Put the
infant car seat carrying handle down.

 فقم بثني مقعد،	•عند استخدام مقعد أطفال مواجه للخلف
.السيارة للخلف لمنع رأس الطفل من السقوط لألمام
أنزل مقبض حمل مقعد السيارة المخصص لألطفال إلى
.أسفل

•

Infants and children should not wear
heavy coats under the straps of the
car seat’s harness. If extra warmth is
needed, use a blanket over the seat.
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 عند.	•ال تكون جميع مقاعد السيارات مالئمة لكافة المركبات
 يجب أال يتحرك أكثر،تركيب مقعد السيارة بشكل صحيح
.من بوصة واحدة من جانب آلخر
،	•احضر ندوة عن فحص سالمة مقعد السيارة في مجتمعك
.وقد تقوم بتقديم تلك الندوات دائرة الصحة المحلية

	•يجب أال يرتدي ال ُرضَّع واألطفال معاطف ثقيلة تحت
، وفي حالة الحاجة إلى دفء إضافي.أحزمة مقعد السيارة
.استخدم بطانية فوق المقعد
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If your child has special needs, talk to your
doctor about the safest way to travel with
your child.

 فتحدث إلى طبيبك،إذا كان طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة
.بشأن الطريقة األكثر أما ًنا للسفر مع طفلك
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