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هل أحتاج إىل مقعد سيارة لطفيل؟ 

نعم. عامة، اذا كان طفلك عمره أقل من 8 سنوات فيجب استخدام مقعد سيارة أو مقعد داعم 
الستخدام حزام األمان يف السيارة.

يوجب قانون Ontario’s Highway Traffic Act أن يستخدم األطفال:

مقعد سيارة مواجه لخلفية السيارة إىل أن يصل وزنهم عىل األقل 9 كغم )20 باوند( 	 

مقعد سيارة مواجه ملقدمة السيارة عندما يكون وزنهم ما بني 9 و18 كغم ) 20 اىل 40 باوند )	 

مقعد داعم الستخدام حزام األمان عندما يصل وزنهم ما بني 18 كغم و36 كغم ) 40-80 باوند(، ويكون طولهم أقل من 145 سم )4 	 

أقدام و9 بوصات( و عمرهم أقل من 8 سنوات

حني يبلغ الطفل عمر 8 سنوات، ويزن 36 كغم )80 باوند( أو يصل طوله إىل 145 سم )4 أقدام و9 بوصات( سيكون بإمكانه استخدام 

حزام األمان بدون مقعد داعم أو مقعد سيارة. 

اختيار مقعد السيارة 

يجب أن تختار مقعد سيارة يتناسب مع مواصفات Canadian Motor Vehicle Safety Standards( ( ، ويناسب طول طفلك، ووزنه 

وعمره.

عند رشاء مقعد السيارة عليك وضع العوامل التالية يف االعتبار:

تأكد من أن مقعد السيارة مل يتجاوز تاريخ انتهاء الصالحية. تبعا للطراز، مقاعد السيارة عادة تبقى صالحة ما بني خمس ومثاين سنوات.	 

اذا كنت تبحث عن مقعد سيارة مستعمل، تأكد من تاريخ وكيفية استعامله. يجب أال تقتني مقعد سيارة استخدم يف سيارة تعرضت 	 

لحادث سري. 

 	 Canadian Motor Vehicle Safety تأكد من عدم وجود استدعاءات سالمة ملقعد السيارة قبل رشائه وأنه يتضمن مقاييس

Standards الحالية. 

قد ترغب يف تجنب رشاء مقعد سيارتك من االنرتنت أو من  )United States(الواليات املتحدة األمريكية ألن هذه املقاعد قد ال 	 

تتوافق مع املتطلبات الكندية. 
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تركيب مقعد السيارة

ال تثبت فعالية مقعد السيارة إال إذا تم تركيبه بطريقة صحيحة. توجد معلومات عن كيفية تثبيت مقعد السيارة بطريقة مالمئة عىل موقع 

 ) )Ontario Ministry of Transportation

هناك مجتمعات كثرية توفر مراكز فحص ملقاعد السيارة للتأكد من أنه مثبت بطريقة صحيحة.  يعد الذهاب إلحدى هذه املراكز فكرة 

جيدة إذا مل تكن متأكدا من كيفية استعامل مقعد السيارة.

--- --- ---
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Child Car Seat Clinics in Canada - Transport Canada

www.mto.gov.on.ca/english/safety/install-child-car-seat.shtml
www.mto.gov.on.ca/english/safety/install-child-car-seat.shtml
https://www.canada.ca/en/services/transport/road/child-car-seat-safety/child-car-seat-clinics-other-resources.html

