هل طفلكم في الكرسي الصحيح؟
حماالت الصدر مشدودة
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ال ـربــاط الـعـلــوي مثبت

مسند الرأس والعنق

مشبك ال ـصــدر عند
مستوى اإلبط

ح ـزام األمــان أو نظام التثبيت
العالمي مربوط بإحكام

حزام الكتف والخصر

الكرسي المواجه للخلف

الكرسي المواجه لألمام

الكرسي الداعم

• يوفر كرسي السيارة المواجه للخلف أفضل حماية
لرأس الطفل وعنقه وعموده الفقري في حال التوقف
المفاجئ للسيارة أو وقوع حادث اصطدام.

• يــوفــر كرسي الـسـيــارة الـمـواجــه لــأمــام الحماية
الحد المسموح به في
لطفلكم الــذي تجاوز حجمه ّ
الكرسي المواجه للخلف إال أنه ال يزال بحاجة إلى
حزام تثبيت مكون من  5نقاط ليكون بأمان.

• يتيح الكرسي الــداعــم رفــع الطفل ليتسنى تمرير
حزام األمان المخصص للراشدين عبر ضلوع الطفل
األكثر قوة وصالبة.

• يجب استخدام كرسي مواجه للخلف أكبر حجماً
عندما يتجاوز حجم الطفل الحد األقصى المسموح به
لكرسي الرضع.
• يجب إبـقــاء الطفل فــي الكرسي الـمـواجــه للخلف
األك ـبــر حـجـمـاً مــا دام لــم ي ـت ـجــاوز الـحـجــم األقـصــى
المسموح به.
• إن وضع الطفل في كرسي مواجه للخلف لغاية
بلوغه عمر  3 ،2أو حتى  4سنوات هو أكثر أماناً
له.

• يجب إبقاء الطفل مثبتاً بحزام مكون من  5نقاط
إلى حين بلوغه  18كلغ ( 40رطالً) على األقل،
ويصبح قــاد اًر على الجلوس بالشكل الصحيح في
كل مرة يسافر فيها على متن السيارة .وقد يحدث
هذا في عمر  ،5 ،4أو حتى  6سنوات.
• إذا تجاوز حجم الطفل هذا المقعد قبل أن يكون
مستعداً ،يجب استخدام مقعد مجهز بحزام مكون
من  5نقاط مخصص لطفل أكثر وزناً وطوالً.

يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة لكرسي طفلكم على الدوام.

• يجب أن يكون وزن طفلكم  18كلغ ( 40رطالً)
على األقل الستخدام الكرسي الداعم.
• يجب أن يكون طفلكم قــاد اًر على الجلوس بشكل
ك الحزام أو االنتقال
مستقيم طيلة مدة الرحلة دون ف ّ
من مكانه.
• يجب أن يجلس طفلكم في المقعد الداعم حتى يبلغ
طوله  145سنتم ( 4أقدام  9بوصات) على األقل،
ويصبح ق ــاد اًر على استخدام ح ـزام األم ــان للراشدين
على النحو الصحيح.

هل يمكن لطفلكم استخدام حزام األمان المخصص للراشدين؟
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هل طول طفلكم  145سنتم ( 4أقدام  9بوصات) على األقل؟
هل يستطيع طفلكم الجلوس وظهره مسنوداً بالكامل إلى ظهر مقعد
السيارة وركبتيه منطويتين بشكل مريح عند حافة مقعد السيارة؟
هل يبقى حزام الخصر منخفضا ً ومشدوداً على عظمتي الوركين؟
هل يم ّر حزام الكتف عبر الصدر ويبقى بين رقبة الطفل وكتفه؟
هل يستطيع طفلكم أن يبقى جالسا ً على هذا النحو طيلة مدة الرحلة
دون أن يحني ظهره؟
يجب استخدام الكرسي الداعم في كل رحلة تقومون بها إلى أن
يستوفي طفلكم هذه المتطلبات الخمسة.
يعتبر المقعد الخلفي المكان األكثر أمانا ً لألطفال الذين لم يتجاوزوا
سن  13عشرة من العمر.
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هل لديكم أسئلة؟ اتصلوا بنا على الرقم 1-866-288-1388
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