اتبع أفضل الممارسات عند ربط حزام األمان لألطفال
توفر اإلدارة الصحية في داكوتا أفضل الممارسات التالية عند نقل األطفال داخل السيارات:

ً ف
ف
الخل�.
عاما ي� المقعد
يجب أن يجلس األطفال األصغر من 13
ي

الوجه

للخلف يجب أن يكون وجه األطفال الجلوس للسيارة نحو الخلف ،على األقل حتى بلوغهم سنتين.
يتوفر نوعان من مقاعد السيارات المخصصة لتكون موجهه للخلف:
ً
مقاعد الرضع – يمكن استخدام غالبية هذه المقاعد حتى وزن  22إلى  35رطال .استخدم هذه المقاعد حتى الوصول إلى أقصى حجم
مسموح به أو عندما تكون رأس الطفل في إطار بوصة واحدة من أعلى المقعد.
المقاعد القابلة للتحويل – يمكن استخدام هذه المقاعد بحيث تكون مواجهه للخلف أو لألمام .ويُستخدم غالبية هذه المقاعد في
الوضعية المواجهة للخلف حتى وزن  30إلى  40رطالً .استخدم تلك المقاعد في الوضعية المواجهة للخلف حتى أقصى حجم
مسموح به من قبل الشركة المصنعة.

نصائح مهمة:
•حدد مقعد سيارة على أساس عمر طفلك وحجمه
ونموه ونضجه .سيكون حجم المعلومات على
الملصقات المرفقة بمقعد السيارة وفي دليل
التعليمات.
•أحكم وضع طفلك في المقعد بشكل مريع ،باتباع
تعليمات مقعد السيارة.
•ر ّكب المقعد بإحكام في السيارة باستخدام حزام
المقعد أو نظام التركيب السفلي بالشريط المطول
) .(LATCHاتبع إرشادات مقعد السيارة ودليل
مالك السيارة.
•س ّجل مقعد سيارتك مع الشركة المصنعة وتحقق من
عمليات االسترجاع وراقب تاريخ انتهاء صالحية
المقعد.

الوجه لألمام عند يبلغ األطفال عمر سنتين على األقل أو يتجاوزون الحد األقصى المسموح به لمقاعد المواجهة
للخلف بالسيارة ،يمكنهم الجلوس ووجههم لألمام في مقعد السيارة مع استخدام أحزمة األمان .استخدم المقعد حتى
أقصى حجم مسموح به لألطفال من قبل الشركة المصنعة .يمكن استخدام مقاعد السيارة ذات أحزمة األمان من
 40إلى  100رطل.
مقاعد األطفال بالسيارة عندما يكون حجم األطفال يتجاوز أحزمة األمان في مقعد
السيارة المواجه لألمام ،يمكن نقلهم إلى مقعد األطفال بالسيارة .يجب أن يكون وزن الطفل 40
رطالً على األقل ويبلغ من العمر  4سنوات على األقل .ضع الطفل مع مقعد األطفال حتى طول
” 4’9أو حتى يتالئم حزام المقعد بشكل مالئمة على جسم الطفل .يمكن استخدام معظم مقاعد األطفال
حتى  80إلى  120رطالً.
حزام أمان المقعد عندما يتجاوز حجم األطفال المقعد الخاص بهم ،يمكنهم
استخدام حزام األمان بالمقعد عند يتالئم حول الجسم بشكل صحيح .ليتالئم حزام أمان
المقعد بشكل مالئم ،يجب أن يلتف حزام األمان بشكل مريح حول الجزء العلوي من
الفخذين وأن يلتف حول الكتف والصدر بشكل مريح .ويجب عدم وضعه على منطقة
المعدة أو الرقبة.

يجب عليك االستعانة بأحد الفنيين المعتمدين لسالمة الركاب األطفال في فحص مقعد السيارة أو مقعد الطفل بالسيارة ،مع العلم بأن هؤالء الفنيين متوفرين في جميع أنحاء الوالية.
للعثور على أحد فنيي سالمة الركاب األطفال ،يرجى االتصال باإلدارة الصحية في داكوتا ،برنامج سالمة الركاب األطفال على الرقم  800.472.2286أو زيارة الموقع اإللكتروني
 www.ndhealth.gov/injury/أو زيارة  ،https://www.safercar.gov/وتحديد مقاعد السيارة.
Arabic

ف
قانون سالمة الركاب األطفال ي� داكوتا الشمالية

•األطفال األصغر من  8سنوات يجب أن يركبوا بالسيارة في مقصورة األطفال (مقعد سيارة أو مقعد أطفال بالسيارة) .يجب استخدام مقصورة األطفال بشكل
صحيح  -مع اتباع إرشادات الشركة المصنعة.
•يمكن استبدال أحزمة األمان المستخدمة بشكل صحيح لألطفال األصغر من  8سنوات والذين يبلغ طولهم ” 4’9على األقل.
•يجب تأمين األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  8إلى  17سنة على نحو مالئم بحزام أمان المقعد أو مقصورة األطفال (مقعد سيارة أو مقعد أطفال بالسيارة).
•يجب تأمين األكفال األصغر من  18عا ًما على النحو المالئم بغض النظر عن موضعهم بالسيارة.
دوالرا أمريكيًا ونقطة مخالفة برخصة القيادة للسائق .يتحمل السائق مسؤولية ضمان وضع جميع الركاب ألحزمة األمان في
•عقوبة مخالفة هذا القانون هي 25
ً
أماكنهم المالئمة.

للحصول على المساعدة بشأن اختيار النمط األفضل لطفلك ،يرجى الرجوع إلى إرشادات أفضل الممارسات بالخلف.
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