هل أحتاج إىل مقعد سيارة لطفيل؟
نعم .عامة ،اذا كان طفلك عمره أقل من  8سنوات فيجب استخدام مقعد سيارة أو مقعد داعم
الستخدام حزام األمان يف السيارة.
يوجب قانون  Ontario’s Highway Traffic Actأن يستخدم األطفال:
•مقعد سيارة مواجه لخلفية السيارة إىل أن يصل وزنهم عىل األقل  9كغم ( 20باوند)
•مقعد سيارة مواجه ملقدمة السيارة عندما يكون وزنهم ما بني  9و 18كغم (  20اىل  40باوند (
•مقعد داعم الستخدام حزام األمان عندما يصل وزنهم ما بني  18كغم و 36كغم (  80-40باوند) ،ويكون طولهم أقل من  145سم (4
أقدام و 9بوصات) و عمرهم أقل من  8سنوات
حني يبلغ الطفل عمر  8سنوات ،ويزن  36كغم ( 80باوند) أو يصل طوله إىل  145سم ( 4أقدام و 9بوصات) 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 Standardsويناسب 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.
•تأكد من عدم وجود استدعاءات سالمة ملقعد السيارة قبل رشائه وأنه يتضمن مقاييس Canadian Motor Vehicle Safety
 Standardsالحالية.
•قد ترغب يف تجنب رشاء مقعد سيارتك من االنرتنت أو من ()United Statesالواليات املتحدة األمريكية ألن هذه املقاعد قد ال
تتوافق مع املتطلبات الكندية.

صفحة  1من 2

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة Settlement.Org

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.

--- --- --مراجع:
Ontario Ministry of Transportation
Child Car Seat Clinics in Canada - Transport Canada

صفحة  2من 2

هل أحتاج إىل مقعد سيارة لطفيل؟

