
وثبّته بما اختر المناسب،
يركب الطفل  يناسب، كي

بسالم السيارة في

فقط. كدليل مذكورة واألعمار األوزان

اتصل المعلومات من  للمزيد
0890 9845 02 أو الرقم  Kidsafe NSW على بـ

www.kidsafensw.org

13 22 الرقم 13  على RTA لـ التابع االستعالمات بخط أو

الطفل مقعد
لألمام  المواجه
9 كلغ  حوالي بوزن  للطفل

كلغ 18 إلى
إلى  6 و 9 أشهر بين عمر ما  (من

تقريباً)  سنوات 5 عمر

حافظة فاستخدام بالسيارة. االنتقال عند حافظات في األطفال جميع ربط يفرض القانون
حالة وقوع في إلصابة تعّرضه إمكانية من كبيرة بدرجة يقلّل تمامًا حجم طفلك تناسب

اصطدام.

السيارة: في للطفل ممكنة حماية أفضل ولتأمين

األسترالية. المعايير عليها إشارة معتمدة تكون أطفال حافظة استخدم  •
أن إلى لطفلك استخدامها وتابع طفلك لحجم مالءمتها حيث من حافظة استخدم أفضل  •

لذلك. مالئمة تصبح غير
بها. تقوم الحافظة لكل رحلة استخدم  •

جانب مركز من سابقًا، المستعملة الحافظات فيها بما الحافظات، وفحص تركيب تأّكد من  •
الحافظات. مصنع بتعليمات وبالتقيد ،RTA من جانب معتمد تركيب حافظات

تركيب عدم الخلفي. ويجب مقعد السيارة في في حافظات األطفال جميع ضع وعند اإلمكان
بأكياس المزّودة للسيارات األمامية المقاعد في المرتفعة، فيها المقاعد األطفال، بما حافظات

الرّكاب. لمقاعد هواء
للطفولة الطرقات بسالمة التوعية وبرنامج ،RTA بدعم الطرقات على األطفال لسالمة Kidsafe/MAA مبادرة تحظى

نيو في التعليم والتدريب ودائرة ،NRMA Motoring and Services ومؤسسة ويلز، ساوث نيو صحة ودائرة المبكرة،
.Farmsafe Australia و ويلز، ساوث

المرتفع   المقعد
من  18 كلغ، حوالي بوزن للطفل

يصبح  أن إلى 5 سنوات، حوالي عمر
صحيحة بصورة ربطه باإلمكان

البالغين مقعد بحزام
سم) 145 حوالي (بطول
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طفلك سالمة على للمحافظة الصحيحة التدابير

لألمام المواجه الطفل مقعد
كلغ 9 كلغ إلى 18 حوالي بوزن للطفل

تقريباً)  سنوات عمر 5 إلى 6 و 9 أشهر بين عمر ما (من

المرتفع المقعد
أن  حوالي 5 سنوات، إلى عمر من 18 كلغ، حوالي بوزن  للطفل
البالغين  بحزام مقعد صحيحة بصورة باإلمكان ربطه يصبح

سم) 145 حوالي (بطول

 

الطفل مقعد إن
أفضل لتوفير مصمم
لألطفال ممكنة حماية
السيارات ركاب من
وزنهم يتراوح الذين
9 و 18 كلغ،  بين

من عادة ذلك ويكون
6 و 9   بين ما عمر

تقريبًا. سنوات 5 أشهر إلى

لألمام مواجهًا الطفل مقعد يكون
تثبيت. نقاط ست ذي برباط ومجّهزًا
باستخدام السيارة في تثبيته ويجري

من المكّون العادي السيارة حزام
وجزء الكتف جزء هما جزئين،

الحافظة. ورباط الحجر،

الطفل مقعد تثبيت من دائمًا تأّكد
يكون وبحيث السيارة في مشدودًا يكون بحيث

تكون أن مثبتًا بإحكام على الطفل. ويجب الرباط
الرباط. الطفل ضمن ذراعا

متابعة ويجب
مقعد استخدام

يعد ال إلى أن الطفل
طفلك وضع باإلمكان

حجمه. بسبب فيه
عندما ذلك ويحصل
أعرض كتفاه يصبح
عندما المقعد أو من

من جزء أعلى أعلى من عيناه تصبح
الحافظة.

من التالي إلى النوع طفلك تنقل ال
من يصبح أكبر بعد أن إأل الحافظات

الحالية. الحافظة تستوعبه أن

أهم من العمر. دليل وتذّكر أن الحجم

مقعد باستخدام يوصى
أجنحة صلب مع مرتفع

للطفل وجانبية خلفية
من أكبر يصبح عندما
المواجه الطفل مقعد
يصبح عندما لألمام،

18 كلغ.  حوالي وزنه
حزام يمكن تركيب بحيث الطفل المقعد المرتفع يرفع

من جزئين، المكّون السيارة العادي
رباط أو الحجر، وجزء الكتف جزء هما
من وسطي حجر بحزام المجّهز الطفل

أفضل. رعاية وتوفير الخلف،

مجهزًا أبداً مقعداً مرتفعًا تستخدم ال
استخدام مقعد وعند فقط. بحزام حجر

تعّدل أن تذّكر برباط مجهز مرتفع
ثم ومن أوالً، بإحكام الحجر حزام

للمقعد ويمكن شده. مع الرباط تثبيت
أن الفخذين بين بإبزيم المجهز المرتفع

أن كما مكانه، في الحجر حزام إبقاء على يساعد
إبقاء جزء على يساعد أن يمكن المقعد القط حزام

مكانه. في حزام مقعد البالغين من الكتف حزام

تثبيت متابعة ويجب
مقعد في األطفال

أن يصبح مرتفع إلى
الطفل تثبيت باإلمكان

في حزام بصورة جيدة
المقعدالمخصص

ذلك ويحصل للبالغين.
145 سم  حوالي الطفل طول يصبح عندما عادة
حزام مقعد تثبيت باإلمكان ويكون
الحوض عظم وحول تحت البالغين

بالكتف الخاص الحزام جزء وتمرير
الطفل كتف من الخارجي الجزء على
يكون ال أن ويجب عنقه. وليس على
مرتكزًا بالحجر الخاص الحزام جزء

الطري. البطن على

استخدام خدام حزام مقعد  وعند
أو بمفرده للطفل للبالغين مخصص
جزء من أن تأكد مقعد مرتفع، مع

أو الطفل ذراع تحت ليس للكتف المخصص الحزام
ظهره. خلف


