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ساهمي يف حامية أرستِك الصغرية
كيفية اختيار مقعد السيارة 

بصفتِك أحد اآلباء، فإن شراءِك مقعد السيارة هو أحد أهم القرارات التي ستتخذينها. في الواقع، وكما يقتضي القانون، ستحتاجين إلى تثبيت مقعد 
السيارة بشكل صحيح قبل أن يتمكن طفلِك من مرافقتِك. فال داعي للقلق. حيث إن مقعد السيارة هو أفضل وسيلة لحماية طفلِك، ونحن هنا لمساعدتِك 

إليجاد أفضل مقعد ألسرتِك. 

ما الذي يجب أن تبحثين عنه في مقعد السيارة؟
قد تجدين صعوبة في اختيار مقعد السيارة مع هذا العدد الكبير من أنواعه المختلفة. إليِك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار المقعد 

المناسب لطفلِك.
اختاري مقعد سيارة عليه ملصق ينص على أنه يستوفي أو يتجاوز 	 

معيار السالمة الفيدرالي للسيارات رقم 213.
التكلفة ليست أهم شيء. تخضع جميع مقاعد السيارات لالختبارات 	 

من أجل استيفاء معايير السالمة ذاتها. وزيادة المزايا ال تعني دائًما 
أن هذا المقعد أفضل أو أسهل في االستخدام.

تأكدي من مالئمة مقعد السيارة لطفلِك وسيارتِك. ال تناسب المقاعد 	 
المختلفة جميع السيارات. فيمكن أن ينزلق طفل صغير الحجم من 

مقعد السيارة إذا كان كبيًرا.

إذا تم الحصول على مقعد سيارة مستعمل، فيجب التأكد من سالمته 	 
عن طريق: 

التحقق من األجزاء المفقودة أو ملصقات المصنع. حيث إن 	 
هذه الملصقات عادًة ما تظهر تاريخ االنتهاء الُموصى به ورقم 
الطراز. تعتبر هذه الملصقات مهمة في حالة استرجاع المنتج. 

التحقق من الكسور أو أي عالمات أخرى تدل على البلى 	 
والتمزق. إذا كان في حالة سيئة، فال يجب استخدامه.

تثبيت مقعد السيارة
يتم تصميم جميع مقاعد السيارة باختالفات بسيطة. من الضروري أن تعرفي الطريقة الصحيحة لتثبيت مقعد السيارة الخاص بطفلِك. إذا قمِت بتثبيته 

بشكل خاطئ، فذلك يعرض طفلِك للخطر. عليِك اتباع التعليمات المرفقة مع مقعد السيارة بعناية. إذا لم تتمكني من الحصول على هذه التعليمات، 
فعليك زيارة موقع الشركة اإللكتروني. فمن المفترض أن تكون هذه التعليمات متاحة على موقعها، وربما قد يكون هناك فيديو توضيحي لمشاهدته. 

هل ال تزال المشكلة مستمرة؟ يمكن لمعظم مراكز الشرطة المحلية أن تساعدِك في التأكد من تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح.

هل لديِك أسئلة؟ نحن هنا لمساعدتِك
اتصلي على الرقم المجاني 5785-270-866-1، الهاتف النصي 711، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباًحا حتى 7 مساًء
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