سلامة مقاعد السيارة للأطفال

البدء بأمان

مواجه للخلف

مواجه للأمام

معزز

حزام الأمان

للأطفال حتى عمر حوالي
شهرا
30
ً

هذا المقعد مخصص للأطفال
الذين تجاوزوا عمر المقعد
المواجه للخلف.

يرفع هذا المقعد الطفل لأعلى
بحيث يناسب حزام الأمان
الخاص بالبالغين.

استخدِم اختبار الخمس خطوات
مستعدا
لترى ما إذا كان طفلك
ً
لارتداء حزام الأمان.

من المهم ألا ينتقل الأطفال إلى المقعد التالي قبل أن يكونوا مستعدين ،لأن هذا قد يسبب
دائما علامات الكتف على مقعدك لإرشادك.
إصابة خطيرة .استخ ِدم
ً
َتأكَّد من إحكام ربط
الشريط الخلفي
إلى نقطة التثبيت
الصحيحة.
ضع طفلك بظهره
وأسفله بشكل
مستوي على مقعد
السيارة.
َتأكَّد من إحكام حزام
الأمان ،مع الحفاظ
على مقعد السيارة
في مكانه.

َت َّ
حقق من أن شريط الربط
العلوي مث َّبت بنقطة التثبيت،
وأنه مشدود بإحكام بدون أي
ارتخاء/دفع ،وليس به التواء

إعداد

الأشرطة عند
مستوى الكتف.
َتح َّقق من علامات
الحد الأدنى والحد
الأقصى للارتفاع،
الموجودة على
مقعد الطفل.
َتأكَّد من أن الأشرطة
ليست ملتوية وأنها
ملائمة بإحكام
بعرض إصبع واحد
من التراخي.
قم بتحديد موقع نقطة تثبيت تأمين الأطفال المجهزة في
(راجع دليل السيارة إذا لم تتمكن من العثور
المصنع للسيارة
ِ
عليه) و َتأكَّد من أنك تستخدم نقطة التثبيت الصحيحة لسيارتك.

سلامة مقاعد السيارة للأطفال
شريط ربط قابل للتعديل

بالنسبة لجميع مقاعد وكبسولات الأطفال في السيارة،
مستقيما .قد تحتاج إلى
يجب أن يكون شريط الربط
ً
شريط ربط للتمديد من أجل الوصول إلى نقطة التثبيت.

شريط الربط
قضيب
الموازنة

أيضا استخدام قضيب الموازنة عندما يكون المقعد
َتذكَّر
ً
مواجها للخلف.
ً
استخدِم إما حزام الأمان أو موصلات .Isofix

َتأكَّد من استخدام
نقطة التثبيت الصحيحة
لمقعد الطفل.
يمكن العثور عليها في
المناطق الموضحة في
هذا الرسم البياني.

نقطة تثبيت شريط الربط العلوية
شريط التثبيت
السفلي
نقطة تثبيت شريط
الربط بالرف الخلفي

صلب
مزلاج سفلي َ

نقطة تثبيت
شريط الربط
الخلفية

استخدِم دليل سيارتك
للعثور على النقطة
الصحيحة.

يتم استخدام شريط
التثبيت السفلي والمزلاج
الصلب كما
السفلي
َ
هو موضح فقط في
مقاعد السيارة المجهزة
بموصلات .ISOFIX

نقطة تثبيت شريط
الربط بالأرضية

َتأكَّد من أن المقعد يحتوي على ملصق مواصفات قياسية
معتمد مكتوب عليه  AS/NZS 1754يجب ألا يتم إتلاف
أسترالية
َ
الملصقات أو نزعها .لا ينبغي استخدام المقاعد التي لا تحتوي
على ملصقات مناسبة.

قبل نقل الطفل من المقعد
المعزز للأطفالُ ،يرجى التأكد
من أنه يستوفي جميع
الخطوات الخمس للاختبار.

إذا لم يجتاز الطفل الخطوات
الخمس كلها ،فيجب إبقاؤه
في المقعد المعزز.

هذا عند حوالي  145سم

اختبار الخمس خطوات
1

للخلف على
مقعد السيارة

2

مفصل الركبة
عند حافة المقعد

3

حزام الحِ ْجر
منخفض على
أعلى الفخذين

4

حزام الكتف يمر
عبر منتصف
الكتف

5

يمكن البقاء في
هذا الوضع طوال
مدة السفر

المكان الأكثر أما ًنا لجلوس الأطفال هو المقاعد الخلفية .يمكن للأطفال
من عمر  12عام وأطول من  145سم الجلوس في المقعد الأمامي.
أبدا مقعد السيارة المواجه للخلف في مكان مجهز بوسادة
لا تضع ً
هوائية نشطة.
لمزيد من المعلومات ،انتقل إلى موقع ويب "البدء بأمان" التابع لـ  ELAAwww.childroadsafety.org.au

