التسرع للمرحلة التالية
ابتعد عن
ُّ

سواء قمت بالذهاب إلى محالت
البقالة أو قمت بزيارة األجداد،
فستقوم أنت وطفلك بالقيادة آلالف
الكيلومترات كل عام.
لقد وجدنا من خالل عياداتنا أنه ب ُمع َّدل  %90من مقاعد السيارات يتم
تركيبها بشكل غيْر صحيح .يُمكن أن تُقلل مقاعد السيارات التي يتم
تركيبها بشكل صحيح من خطورة التعرض إلصابات بالغة أو خطر
الموْ ت بنسبة .%71
من الهام أن تجد المقعد ال ُمناسب لك ولطفلك .تعلَّم أكثر عن كيفية
التأكد من تركيب وتثبيت مقعد السيارة الخاص بطفلك ومن استخدامه
بشكل صحيح ،وأين يُمكنك الذهاب لطلب ال ُمساعدة.

المقعد الذكي:
تركيب واستخدام مقاعد
السيارات بأمان

مقاعد لألطفال ( )SEATS for kidsتلتزم بالتأكد من أن
الوالدين أو ُمقدم الرعاية الخاص بالطفل يعرف كيف يقوم
بشكل آمن طوال الوقت.
بتركيب مقعد الطفل واستخدامه
ٍ

ال تدفع بطفلك الستخدام مقعد المرحلة التالية .احرص على بقاء
الصغار واألطفال حديثي المشي على مقعد السيارة ال ُمواجه للخلف
ألطول فترة ممكنة .إن العديد من المقاعد يتم تهيئتها ُمواجهة للخلف
لألطفال ما بعد ِسن السنتين .يجب أن يظل ربط األطفال باألحزمة
في المقعد المخصص حتى يصلوا للطول والوزن المناسبيْن
الستخدام مقعد السيارة ،وأن يظل األطفال في مقعد التقوية الرافع
ألطول فترة ممكنة والركوب في المقعد الخلفي حتى سن .13

اختيار مقعد سيارة لطفلك
كل مقاعد السيارات المعروضة للبيْع في كندا تمر بنفس
االختبارات المشددة وتُعد آمنة في حال استخدامها بشكل صحيح.
عند شرائك لمقعد سيارة ،ابحث عن رموز مواصفات السالمة
القومية ،والتي توضح جواز استخدام المقعد وفقا ً للقانون الكندي .كل
مقعد سيارة ومقعد التقوية الرافع أيضا ً لديه تاريخ انتهاء الصالحية
وال يُمكن استخدام أيا ً منهما بعد هذا التاريخ.

أفضل مقعد هو الذي يتمتع باآلتي...
ُ .1مالئم لطفلك
كل مقاعد السيارات ،بما يتض َّمن مقاعد التقوية الرافعة ،تشتمل على
حدود الطول والوزن والتي يجب اتباعها .يجب أن يتمتع طفلك بالحد
األدنى من المواصفات الالزمة الستخدام مقاعد السيارات الخاصة
باألطفال .إذا نما طفلك وكبُ َر قبل االنتقال إلى المرحلة التالية من
مقاعد السيارات ،فستكون بحاجة إلى مقعد جديد لديه مواصفات
الطول والوزن الالزمة.

تصوير كيت لينش )(Cate Lynch

إن المتطوعين لدى مقاعد لألطفال ( )SEATS for Kidsهم
زودون بالمعرفة والخبرة ل ُمساعدتك على
فنيّون مد َّربون و ُم ّ
استخدام مقعد السيارة ال ُمخصص للطفل بشكل صحيح ٍوآمن.

يُمكننا ُمساعدتك
مقاعد لألطفال ( (SEATS for Kidsتُقدم العديد من ندوات
التوعية الستخدام مقعد السيارة خالل العام .سيُعلّ ُمك الفنيون
المسؤولون عن السالمة واألمان ،عند ركوب طفلك لمقعد
السيارة ،كيفية تركيبه بسيارتك واستخدامه بشك ٍل صحيح  .نحن
نُريدك أن تشعر بالثقة بأنك تستخدم مقعدك بشك ٍل آمن .قم بزيارة
موْ قعنا لمعرفة المواعيد والمواقع ومعلومات التسجيل.

ُ .2مالئم لسيارتك
ليس كل مقعد سيارة يُمكن تركيبه بطريقة صحيحة في كل السيارات.
تأكد أن المقعد يُمكن تركيبه بشك ٍل آمن بسيارتك ،واتبع التعليمات
بالدليل .في حال احتياجك لل ُمساعدة ،قم ب ُمقابلة فني أو حضور
ندوات توعية الستخدام مقعد السيارة.
 .3يتم استخدامه بشكل صحيح طوال الوقت
اتبع التعليمات المذكورة الستخدام مقعد السيارة الخاص بك للتأكد من
ركوب طفلك للمقعد بشك ٍل آمن أثناء السفر.

مقاعد لألطفال ()SEATS for Kids
www.seatsforkids.ca

مقاعد لألطفال
www.seatsforkids.ca

اجلس بطريقة صحيحة :دليلك للتعامل مع طفلك في مرحلة النمو
مرحلة 1

مقعد سيارة
ُمواجه للخلف
ضع واألطفال
لل ُر َّ

فحص تركيب المقعد:
 يجلس الطفل بالمقعد ال ُمواجه للخلف بالسيارة.
 يتم بسط المقعد على الزاوية ال ُمالئمة (انظر الدليل(
 ال يتحرَّك المقعد أكثر من بوصة واحدة من جانب آلخر أو
لألمام باتجاه الحزام
 ال يوجد أية منتجات ثانوية غيْر ُمنظمة مثل مواضع
الرأس ،وحامالت ال ُرضَّع ،وأغطية لألحزمة ،وإلخ.
فحص ربط الطفل باألحزمة:
 يتم تثبيت أحزمة ربط الطفل عند كتفي الطفل أو أسفلهما
 ال يُمكنك ربط المزيد من األحزمة
 يكون مشبك الصدر ب ُمستوى الصدر وب ُمستوى اإلبط
الخطوات:
ينمو ُمعظم األطفال بحيث يصبح حجمهم ال يتالءم مع المقعد
ال ُمخصص لل ُرضَّع وذلك قبل االستعداد لالنتقال للمرحلة 2
(مواجه لألمام( .عندما ينمو طفلك بحيث يفوق الحد األقصى
للطول والوزن ال ُمناسب للمقعد ال ُمخصص لل ُرضَّع ،سيكونون
بحاجة إلى مقعد سيارة مكشوف و ُمواجه للخلف حتى يُصبحوا
على استعداد للجلوس في المقاعد ال ُمواجهة لألمام .بعض المقاعد
تسمح للطفل بالجلوس ُمواجها ً للخلف حتى  18كيلوجرام (40
رطل( أو أكثر.

مرحلة 2

مقعد سيارة
لألطفال ُمواجه
لألمام

مرحلة 3

مقعد تقوية رافع

مرحلة 4

حزام األمان

هل الطفل ُمستعد لمرحلة 2؟

هل الطفل ُمستعد لمرحلة 3؟

هل الطفل ُمستعد لمرحلة 4؟

لضمان سالمة وأمان األطفال ،يجب إبقائهم
جالسين على مقاعد السيارة ال ُمواجهة للخلف
ألطول فترة ممكنة .أفضل أسلوب هو إبقاء الطفل
جالسا ً على مقعد مواجه للخلف بحيث يتناسب مع
مواصفات المقعد حتى عمر السنتين على األقل.

يلزمك القانون بتوفير مقاعد تقوية رافعة لألطفال الذين
نموا وفاق حجمهم مقعد السيارة ال ُمخصص لألطفال
ولكنهم ال يزالون صغاراً وال يُمكنهم استخدام حزام
المقعد ال ُمخصص للبالغين.

يصلُح حزام األمان لالستخدام ُمفرداً حينما يكون
األطفال بالطول الكافي الذي يسمح لهم الجلوس بشكل
ُمالئم ويُمكنهم استخدامه بشكل صحيح .في أونتاريو،
يجب أن يبلغ عمر الطفل أكثر من  8سنوات أو يزن
أكثر من  36كيلوجرام ( 80رطل( أو يكون أطول
من  145سنتيمتر (" .(4.9يُعد الطول أكثر العوامل
أهمية .ال يتمتع ُمعظم األطفال بالطول الكافي حتى
عمر  11أو أكبر.

فحص تركيب المقعد:
 يتم ربط شريط التثبيت العُلوي بال ُمثبت الموجود
بالسيارة.
 إذا لم يكن ُموضحا ً بدليل السيارة ،فيجب عليك استخدام
النظام ال ُمتبع بالواليات المتحدة األمريكية حتى يصل وزن
الطفل ومقعده إلى  30كيلوجرام ( 65رطل( .بعد ذلك،
يجب تركيب المقعد ُمستخدما ً حزام المقعد.
فحص ربط الطفل باألحزمة:
 يتم تثبيت أحزمة ربط الطفل عند كتفي الطفل أو
أعلى منهما بدرجة خفيفة.
 ال يُمكنك ربط المزيد من األحزمة أفقياً.
 تثبيت مشبك الصدر للطفل بمستوى اإلبط

إذا كبُر طفلك وفاق حجم المقعد الذي يتم ربطه بأحزمة
في الوزن والطول ولكن لم يصل وزنه إلى 18
كيلوجرام ( 40رطل( وأصبح ُمستعداً الستخدام مقعد
تقوية رافع  ،عليك القيام بالبحث عن مقعد يُربط
باألحزمة لألطفال األكثر طوالً ووزناً.
يجب استخدام مقعد تقوية رافع حتى
يُمكن للطفل استخدام حزام المقعد بشك ٍل آمن.
فحص تركيب مقعد التقوية الرافع:
 عند جلوس طفلك على مقعد التقوية الخاص به يجب أن
يُوضع حزام المقعد بشكل ُمالئم أعلى التَّرقُوة ماراً بأعلى
الفخذين بشك ٍل ُمست ٍو .ال يُغطي حزام المقعد البطن،
ولذلك أدخله بالرقبة أو اجعله ينزلق من على الكتف
فحص حزام المقعد المخصص لألطفال:
 يجب أن يكون طفلك قادراً على الجلوس بشكل مستقيم
طوال الوقت لضمان سالمته .وهذا يعني أنه ال يُمكن لطفلك
أثناء النوْ م أن يتراخى أو ينحني لألمام.

فحص حزام المقعد المخصص لألطفال:
 يتم وضع حزام األمان بالشكل الصحيح أعلى
الكتف ،ماراً بالتَّرقُوة و ُمستقراً على منطقة
الورك.
الخطوات:
يجب أن يجلس طفلك واضعا ً قدميه على األرض ،مع
ثني الركبتين ووضعهما بشك ٍل ُمريح على حافة مقعد
السيارة ويقوم بإسناد ظهره بشكل مستقيم على ظهر
المقعد  %100من الوقت.

الصور الخاصة بالمرحلتين  3و  4تقدمة:
رابط السالمة واألمان للطفل ،مركز  IWKالصحي )(2015

