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يشترط قانون أوريغون 
أن يستخدم األطفال 
األقل من 40 رطالً 
مقعد سيارة مزوًدا 

بحماالت أمان، وأن 
يبقوا مواجهين للخلف 

حتى بلوغ عمر عامين 
.)2(

تأكد من أن طفلك 
يستوفي حدود الوزن 

واالرتفاع الخاصة 
بمقعد سيارتك.

هل تتوقع أكثر من 
مولود؟ اختر مقعد 

سيارة بحد أدنى من 
الوزن 4 أرطال أو أقل. 

 Doernbecher هل لديك أسئلة؟ يمكن لمركز
Safety Center لدى OHSU المساعدة. 

اتصل لتحديد موعد من أجل فحص مقعد سيارتك 
بواسطة فني معتمد متخصص في أمان.  
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503-418-5666 I safety@ohsu.edu

www.doernbecher.com/carseatoutreach

إياك أبًدا أن تضع 
مقعد سيارة متجًها 

إلى الخلف أمام وسادة 
هوائية أمامية. 

يعتبر المكان األكثر 
أمانًا لطفلك هو المقعد 

الخلفي حتى بلوغه 13 
عاًما على األقل. 

احرص دائًما على 
تثبيت مقاعد السيارة 
المتجهة إلى الخلف 
في المقعد الخلفي 

باستخدام حزام أمان 
السيارة أو المزالج 

"التش". 

تأكد أن مقعد سيارتك 
يميل بالزاوية 

الصحيحة.  تفقَّد دليل 
المالك الخاص بك من 
أجل االطالع على هذه 
المعلومات وغيرها من 

المعلومات الهامة.  
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اضبط حمالة األمان بإحكام بحيث 
ال تكون فضفاضة. ينبغي أال 

تكون قادًرا على قرص أي جزء 
إضافي من شريط 
حمالة األمان عند 

الكتف.  

ضع مشبك الصدر عند مستوى 
اإلبط، بعيًدا عن الرقبة.

األطفال الرضع: رحلة آمنة من البداية
 نصائح لتثبيت مقعد سيارة طفلك الرضيع بشكل سليم من المرة األولى 10
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يجب أن تكون حماالت 
األمان عند أو أسفل الكتفين 

في حالة المقاعد المواجهة 
للخلف.   



المقاعد الداعمة لألطفال الكبار 
6 خطوات للتنقّل والسفر بأمان مع طفلك  

2  
ضع حزام الخصر فوق 

الفخذين بحيث يكون ملتصقًا 
بهما بشكل آمن ومريح. 

5

هل لديك استفسارات؟ يمكن لمركز Doernbecher Safety Center لدى OHSU المساعدة. 
اتصل لتحديد موعد من أجل فحص مقعد سيارتك بواسطة فني معتمد متخصص في أمان الطفل الراكب.  
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ينبغي أن يستمر األطفال 
في استخدام مقعد داعم حتى 
يصبح حزام األمان الخاص 
بالبالغين مناسبًا لهم بشكل 

سليم.  

3
ضع حزام الكتف على الصدر.

6
يعتبر المكان األكثر أمانًا 
لطفلك هو المقعد الخلفي

حتى بلوغه 13 عاًما 
على األقل

1  

4
ال تستخدم أبًدا المقعد 

الداعم مكتفيًا بربط حزام 
الخصر وحده. 

تُخصص المقاعد الداعمة 
لألطفال الذي تتجاوز 
أوزانهم 40 رطالً أو 

األطفال الذين وصلوا إلى 
حد الوزن المسموح به لمقعد 

السيارة المواجه لألمام.  
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1  
هل يمكن لطفلك الجلوس بينما 

يرتكن ظهره على مقعد السيارة 
بدون أن يتدلَّى؟

 هل يمكن لطفلك الجلوس مع
 وضع حزام الخصر فوق

 الفخذين بحيث يكون ملتصقًا
 بهما بشكل آمن ومريح؟

2  
هل يمكن لطفلك الجلوس مع وضع 

حزام الكتف على كتفه وصدره؟  

 هل يمكن لطفلك أن يظل جالًسا
 بشكل مريح في الوضع الصحيح

طوال الرحلة؟

هل لديك استفسارات؟ يمكن لمركز Doernbecher Safety Center لدى OHSU المساعدة. 
اتصل لتحديد موعد من أجل فحص مقعد سيارتك بواسطة فني معتمد متخصص في أمان الطفل الراكب.  
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3  
 هل يمكن لطفلك الجلوس بحيث
 تكون ركبتاه مثنيتين عند حافة

 المقعد بينما يكون ظهره ومؤخرته
  على ظهر مقعد السيارة؟

يعتبر المكان األكثر أمانًا 
لطفلك هو المقعد الخلفي حتى 
بلوغه 13 عاًما على األقل.  
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3  

هل هم مستعدون ألحزمة األمان؟ 
اكتشف ذلك من خالل اإلجابة بـ "نعم" عن هذه األسئلة الخمس.  



10 نصائح لقضاء رحلة آمنة في كل مرة
3 من بين كل 4 مقاعد سيارة تُستخدم استخداًما غير صحيح… هل هذا ما 

يحدث مع مقاعد سيارتك؟
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هل لديك استفسارات؟ يمكن لمركز Doernbecher Safety Center لدى OHSU المساعدة. 
  .اتصل لتحديد موعد من أجل فحص مقعد سيارتك بواسطة فني معتمد متخصص في أمان الطفل الراكب
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إن قانون أوريغون يُلزم 
أن يجلس األطفال في 

مقاعد السيارة في اتجاه 
مواجه للخلف لحين بلوغ 

عامين )2( على األقل.

اضبط حمالة األمان بإحكام 
بحيث ال تكون فضفاضة. 

ينبغي أال تكون قادًرا 
على قرص أي جزء 

إضافي من شريط حمالة 
األمان عند الكتف.   

تأكد من أن طفلك 
يستوفي حدود الوزن 

واالرتفاع الموصى بها 
لمقعد السيارة.  

يجب أن توضع حماالت 
األمان: عند الكتفين 
أو أسفلهما بالنسبة 
إلى مقاعد السيارة 

المواجهة للخلف؛ أو 
عند الكتفين أو أعالهما 

لمقاعد السيارة المواجهة 
لألمام.   

احرص دائًما على 
تثبيت مقاعد سيارة 
في المقعد الخلفي 

باستخدام حزام أمان 
السيارة أو المزالج 

"التش".  

يعتبر المكان األكثر 
أمانًا لطفلك هو المقعد 
الخلفي  حتى بلوغه  

13 عاًما على األقل.  

إياك أبًدا أن تضع 
مقعد سيارة متجًها 

إلى الخلف أمام وسادة 
هوائية أمامية.  

احرص دائًما على اتباع 
تعليمات الجهة المصنعة 

للسيارة ومقعد السيارة.

يشترط قانون أوريغون 
أن يستخدم األطفال األقل 

من 40 رطالً مقاعد 
سيارة مزودة بحماالت 

أمان.   

40 
رطاًل

ضع مشبك الصدر 
عند مستوى اإلبط، 
بعيًدا عن الرقبة.  
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