قاعدة  :2V1كيف تضع خوذة طفلك على النحو السليم؟
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مسافة اصبعين فوق
الحاجبين

رباط الخوذة يش ّكل رقم
 ٧تحت األذنين

يمكنك وضع اصبع واحد
بين الرباط وذقن الطفل

هل يضع طفلك الخوذة المالئمة للنشاط الذي يمارسه؟
خـــــوذة ال ــري ــاض ــات
الثلجية

ال ــخ ــوذة الــمــتــعــددة خوذة السكيت بورد
الرياضات

خوذة الهوكي

خوذة الدراجة
الهوائية:

2

• صـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــة ل ـ ـعـ ــدة • صالحة لعدة صدمات
• مـ ـصـ ـمـ ـم ــة لـ ـمـ ـم ــارس ــة
صدمات
• مـصـمـمــة لـمـمــارســة الـ ـ ـه ـ ــوك ـ ــي ،ال ـ ـت ـ ـزلـ ــج ع ـلــى
الـ ـ ـتـ ـ ـزل ـ ــج ع ـ ـلـ ــى ال ـث ـل ــج الجليد ،والتزحلق على الثلج
• يـجــب تــزويــدهــا بقفص
والسنو بورد
وقائي للوجه عند ممارسة
الهوكي

• صالحة لعدة صدمات
• تتقيد بمعايير السالمة
ألكثر من رياضة
• يـ ـج ــب ال ـت ـح ـق ــق مــن
أنواع الرياضات المعتمد
استخدامها معها

• صالحة لعدة صدمات
• م ـص ـم ـم ــة ل ـم ـم ــارس ــة
رياضة السكيت بورد
• تـغـطــي مـســاحــة أكـبــر
مــن مــؤخـرة ال ـرأس مقارنة
بخوذة الدراجة الهوائية

• صالحة لصدمة واحدة
• م ـ ـص ـ ـم ـ ـمـ ــة ل ـ ــرك ـ ــوب
الدراجة الهوائية والسكوتر
وأحذية التزلج بعجالت
• ي ـجــب اس ـت ـبــدال ـهــا بعد
التعرض لصدمة

على الخوذات المعروضة للبيع في كندا أن تحمل ملصقاً من الداخل يؤكد اعتمادها من إحدى الجهات الرقابية التالية
 ،ASTM ،Snell ،CEأو  .CSAللحصول على أفضل حماية ،طالع دوماً تعليمات الشركات المص ّنعة لكل خوذة.
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ه ـ ــل لـ ــد يـ ــك أ س ـ ـئ ـ ـلـ ــة ؟ ا ت ـ ـصـ ــل ب ـ ـنـ ــا ع ـل ــى
ا لــرقــم 1-866-288-1388
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