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 مقعد أمان مرتفع دون ظهر

 مقاعد األمان المرتفعة

 

 ما هو مقعد األمان المرتفع؟
. مقعد األمان المرتفع هو مقعد أمان للسيارة ولكن دون حزام
يقوم هذا المقعد برفع الطفل ليمّكنه من استخدام حزامي الحضن 

يستخدم األطفال مقاعد األمان المرتفعة . والكتف بشكل صحيح
مان للسيارة ولكن قبل أن عندما يصبحوا أآبر حجمًا من مقعد األ

لن يحمي حزام . يتمكنوا من استخدام مقعد السيارة لصغر حجمهم
أمان السيارة طفلكم في حال حدوث اصطدام إذا لم يكن موضع 

 .مقاعد األمان المرتفعة هي الحل لهذه المشكلة. الحزام صحيحًا
ينص القانون في والية واشنطن على وجوب استخدام مقعد 

 أو حتى يبلغ ثامنةتفع من ِقبل األطفال حتى سن الاألمان المر
 يجب على األطفال).  بوصة٥٧( بوصة ٩ أقدام و ٤طول الطفل 

  . عامًا الجلوس على المقعد الخلفي إذا أمكن١٣دون 
يجب عدم استخدام مقعد األمان المرتفع مع حزام الحوض 

 .فقط ولكن مع حزامي الحوض والكتف معًا
  

خلفي في سيارتي سوى على حزام المقعد الال يحتوي 
  ماذا يمكنني أن أفعل؟. الحوض

  :بإمكانك محاولة إحدى الخيارات التالية
ضع مقعد األمان المرتفع على المقعد األمامي مستخدمًا  •

ادفع المقعد األمامي إلى الخلف . حزامي الحوض والكتف
  .ألقصى حد لتبعد طفلك عن الواجهة

مي إذا وجدت وسادة أمان ال تضع طفلك في المقعد األما •
 .هوائية

إذا اضطررت الستخدام حزام الحوض، يجب أن يكون  •
  .الحزام منخفضًا ومحكمًا على الحوض

 Safety Restraint(اتصل بتحالف التقييد األمني  •
Coalition ( (800) 1 أو 8975-828 (425)على الرقم 

282-5587  
(1-800-BUCK-L-UP)لحصول على المزيد من  ل

 .راتخياال
 

 ما هي أنواع مقاعد األمان المرتفعة المتوفرة؟
  .هناك نوعان من مقاعد األمان المرتفعة

مقعد أمان مرتفع دون ظهر  •
والممكن استخدامه في 

 التي تحتوي على السيارات
مسند للرأس في المقعد 
الخلفي أو السيارة التي 

تحتوي على مقعد خلفي ذو 
ظهر يرتفع إلى أعلى من 
مستوى أذان الطفل عندما 

 .يكون جالسًا في مقعد األمان المرتفع
 
 مقعد أمان مرتفع بظهر عاٍل  •

 والممكن استخدامه في السيارات 
 التي تحتوي أو التي ال تحتوي 

 .سند رأسعلى م
  

 
 مقعد أمان مرتفع بظهر عال

 لمعرفة المزيد

 www.boosterseat.org موقع ويب التابع لتحالف مقاعد األمان المرتفعة،  •
 )Safety Restraint Coalition (تحالف التقييد األمني •

- (425) 828-8975 
- (800) 282-5587 (800-BUCK-L-UP) 
- www.800bucklup.org 
 

الرجاء االتصال .  بتوفير هذه المعلومات بوسائل أخرى عند الطلبChildren’sستقوم
 .5205-987 (206) على الرقم Marketing Communicationsبـ

.Children’s Hospitalتمت مراجعة هذا المنشور من ِقبل موظفين عياديين في مستشفى 
ث مع موفر بالرغم من ذلك، إن احتياجات طفلك فريدة من نوعها لذلك الرجاء التحّد

 .الخدمة الصحّية لطفلك قبل اتخاذ أي قرار أو االعتماد على هذه المعلومات
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