
حوالي ٧٠٪ من مقاعد األطفال غیر مثّبتة بشكل صحیح. لحمایة طفلكم، من المھم أن یكون 
المقعد المخّصص للطفل مثّبت بشكل صحیح في السیارة وأن یتم إستخدامھ بشكل صحیح في كل 

رحلة.

المقاعد المواجھة للخلف ولألمام

تأمین الذراعین   
تأكدوا من أن ذراعي طفلكم مثبتة بأمان في حزام الكتفین والبطن.ّ

الحزام الطویل
تأكدوا من أن الحزام الطویل موصول بطریقة مناسبة إلى مركز حلقة التثبیت التابعة لمقعد الطفل الصحیح.

ّالحزام مثبت بشكل حازم وھو غیر ملتوي
 إسحبوا معدل الحزام حتى یكون الحزام ثابت بحیث ال تتخطى المسافة بین جسم طفلكم والحزام عرض إصبعین.ّ

ربط حزام األمان 
تأكدوا من ربط حزام األمان، الذي یثّبت مقعد الطفل، بإحكام.ّ

(ISOFIX)  ّاألدوات الملحقة بالمقاعد المزودة بنظام التثبیت
إذا كان المقعد مزّود بنظام التثبیت ISOFIX، تأكدوا من أن الملحقات مثبتة في مكانھا بشكل صحیح.    

إن المقعد مناسب لحجم الطفل

ّإن المقعد مثبت بشكل صحیح في السیارة ü
ّإن الطفل مثبت بشكل آمن في السیارة ü

تحققوا من المقعد یومیا للتأكد من سالمتھًّ

 إستخدام مقاعد األطفال
ّتركیب المقعد بشكل صحیح خالل كل رحلة - دلیل للحفاظ على سالمة طفلكم

المقاعد الداعمة 

  دلیل حزام األمان
إستخدموا دلیل حزام األمان لوضع حزام األمان على كتف طفلكم.

  

حزام األمان مثبت بشكل حازم
تأكدوا من أن حزام األمان مثّبت بحزم وجزء حزام األمان المخّصص للحضن یمر فوق الفخذین وعبر 

 الوركین - ولیس منطقة المعدة.

الحزام الطویل
إذا كان ھناك حزام طویل تأكدوا من أنھ موصول بطریقة مناسبة إلى مركز حلقة التثبیت التابعة لمقعد الطفل الصحیح.   

ü

Using Restraints – Arabic



 racv.com.au/childrestraints المتخصص في تركیب المقاعد المخصصة لألطفال  RACVإبحثوا عن أقرب مركز    ّ

ّ   childcarseats.com.au  تأكدوا من تقییمات السالمة وسھولة االستخدام ü
ّإتبعوا دائما إرشادات جھة التصنیع عند تثبیت وإستخدام المقاعد المخصصة لألطفالً ü

ّمشورة الخبراء حول المقاعد المخصصة لألطفال

racv.com.au/childrestraints 
1800 134 126

vicroads.vic.gov.au 
13 11 71

kidsafevic.com.au 
9036 2306

ّتم تحدیثھا في كانون األول/دیسمبر ٢٠١٦

إختبارات السالمة الشھریة
تأكدوا من أن حجم المقعد المخّصص للطفل ال یزال بالحجم المناسب ّ

لطفلكم. عندما تكون أكتاف الطفل فوق عالمة ارتفاع الكتف العلویة، 

عندھا یمكنھ اإلنتقال إلى مقعد أكبر من نفس الفئة أو االنتقال إلى 

النوع التالي من المقاعد المخّصصة للطفل. إستخدموا جمیع أنواع 

المقاعد المخّصصة للطفل حتى ینمو طفلكم ویصبح المقعد صغیراً 

علیھ.

المقاعد الداعمة 
قوموا بتعدیل مسند الرأس إذا كانت 

 أكتاف الطفل فوق العالمة العلویة.

أحزمة األمان للبالغین
تم تصمیم حزام األمان القطري 

الثالثي لألشخاص الذین یزید 
 طولھم عن ١٤٥ سم.

مقاعد األطفال المواجھة للخلف
إستخدموا فتحة الحزام األقرب 
من كتفي الطفل وال تستخدموا 
 الفتحة الموجودة تحت الكتفین. 

مقاعد األطفال المواجھة لألمام
إستخدموا فتحة الحزام األقرب 
من كتفي الطفل ولكن یجب أال 

تزید مسافتھا عن ٢٫٥ سم 
 تحت الكتفین.

لتأمین الحمایة القصوى إستمروا باستخدام المقعد المخّصص للطفل حتى ینمو 
طفلكم ویصبح المقعد صغیرا علیھ، بغض النظر عن سنھ.ً
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