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حزام األمان

مقعد األطفال
 

مقعد السيارة ذو
الوجهة األمامية

مقعد السيارة ذو
الوجهة الخلفية

 الحفاظ على سالمة األطفال في مناطق السيارات

  سالمة مقعد السيارة
ينبغي مقعد سيارة مناسبة لألطفال الصغار الذين ال يمكنهم استخدام 

ا ويعد اختيار مقعد السيارة الصحيح . حزام المقعد الطبيعي

ً

ا مهم

ً

أمر
 .لسالمة الطفل  

  فعليك أن تتأكد من . أمر خطير استخدام مقعد سيارة غير الصحيح
 .مة مقعد سيارتك لعمر طفلك وطوله ووزنهءمال  

   ا لقانون والية أريزونا، يتعين جلوس األطفال دون الثامنة والبالغ

ً

وفق
 .قدم أو أقصر في مقعد السيارة أو مقعد األطفال 4.75طولهم   

   استخدام الجدول المبين لتحديد نوع مقعد السيارة الذي
 .يحتاجه طفلك  

وبمجرد حصولك على مقعد السيارة الصحيح، فمن المهمتثبيت المقعد 
ا

ً

ا صحيح

ً

ا وتأمين طفلك تأمين

ً

ا سليم

ً

 .تثبيت  

  تأكد من مرور الرباط على صدر طفلك بشكل مريح. 

  تأكد من تأمين األبازيم ومشبك الصدر. 

   ا من كيفية استخدام مقعد السيارة، اطلب المساعدة

ً

إذا لم تكن متأكد
 .واحصل على الموارد اإلضافية من وكالة إعادة توطين الالجئين  

  وعليك التأكد من عدم . ال ينبغي أن يكون ثمة تراخي في الحزام
عبث األوالد بأحزمة األمان الخاصة بهم أو بحدوث أي تراخي 

 .فيها  

 ة عدم قياد

ُ

ا في حالة س

ً

  كرالسيارة أبد

إن قيادة السيارة عقب تناول المشروبات الكحلية أو المواد المخدرة يعد 
 أمرصا غير آمن على اإلطالق  

 .ومن شأنه أن يعرضك وركاب السيارة واآلخرين لإلصابات الخطيرة  
 ا بسبب قائدي السيارة المخمورين

ً

 .يموت مئات األشخاص سنوي  

   السكر تعد جريمة يعاقب عليها القانون القيادة في حالة
 .بالغرامات وفي بعض األوقات بالحبس  

  اللتزام بقوانين المرورا
من أسهل الطرق لتقليل مخاطر اإلصابة خالل فترات قيادة 
السيارات هي االلتزام بكافة القوانين المرورية والقيادة بآمن 

 .طريقة ممكنة  

  االلتزام بالحد األقصى للسرعة. 

  عند اإلشارات الحمراء وعالمات الوقوف السيارة إيقاف. 

  التشتت أثناء القيادة مراعاة عدم. 

  ا

ً

ا شديد

ً

 .ال تقترب من السيارة السارية أمامك اقتراب

  استخدام أحزمة األمان
إمكانية هناك حتى في الحاالت التي تقود فيها السيارة بحرص، 

الحاالت أن تكون  فمن المهم في مثل هذه. لوقوع حادثة ما
ا

ً

ومن أفضل الطرق لالستعداد هياستخدام حزام األمان . مستعد
 :وتكمن أهمية ذلك فيما يلي. بشكل دائم أثناء القيادة  

  أحزمة األمان تنقذ آالف األرواح كل عام. 

   يقلل حزام األمان بشكل ملحوظ من فرص اإلصابة عند
 .التواجد في حادث سيارة  

  نا، يعد حزام األمان جزء من قانون في والية أريزو
ا . المرور

ً

فإذا لم يكن قائد السيارة أو أحد ركابها مستخدم
 .لحزام األمان، يدفع قائد السيارة غرامة حزام األمان  

ا 

ً

ا أن تتأكد من استخدام حزام األمان استخدام

ً

ومن المهم أيض
ا

ً

 .صحيح  

   عبر ينبغي ربط حزام المقعد حول الفخذين وحزام الكتف
 .الصدر  

   ال تربط حزام الكتف حول الذراع وال تضعه خلف ظهرك
وال تربطه حول عنقك؛ فإن ذلك قد يسبب حدوث إصابات 

 .خطيرة حال وقوع حادث  
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