هل مقعد سيارتك المخصص لألطفال
مقلَّد أو غير معتمد؟
فيما يلي بعض األشياء المهمة التي يتعين عليك تفقدها عند شراء أو استخدام مقعد سيارة إلقالل طفلك .هل يفي مقعد سيارتك المخصص
لألطفال بمعايير السالمة األمريكية؟ إن مقاعد السيارات ال ُمص َّنعة لدول أخرى ال تستوفي جميع معايير السالمة األمريكية المطلوبة ،باإلضافة
إلى أن مقاعد السيارات المق َّلدة ليست آمنة لالستخدام.

المقعد غير المعت َمد أو المقلَّد

المقعد المعت َمد
ملصق تحذيري مقرر فيدرال ًيا خاص
بالوسائد الهوائية وخطر االختناق

ملصق تحذيري أساسي يحتوي على
القليل من المعلومات

مقعد مزود بمشبك عند منطقة الصدر
وخمسة أحزمة مع أحزمة للوركين

ال يوجد مشبك عند منطقة الصدر
وال أحزمة للوركين

تتوفر الكثير من المعلومات على
جانب المقعد ،بما في ذلك حدود
الوزن والطول والصياغة الفيدرالية
الستخدامه في المركبات وملصق
إضافي للتواصل مع الشركة المصنعة
وتاريخ صنع المقعد ورقم الطراز

تتوفر معلومات محدودة والملصقات
قد تكون موجودة أو غير موجودة،
وال توجد معلومات عن الشركة
المصنعة أو الطراز

المقعد غير المعت َمد أو المقلَّد

المقعد المعت َمد
توجد ملصقات على
قاعدة مقعد السيارة

ال توجد ملصقات

توجد المثبتات السفلية
المطلوبة فيدرال ًيا

ال توجد مثبتات سفلية ،ذراع
تحرير ضعيفة للقاعدة ،قد ال تكون
القاعدة متضمنة

مؤشرات أخرى

وجود بطاقة المنسوجات المطلوبة فيدرال ًيا على
مقعد السيارة

يخبرك الملصق المطلوب فيدرال ًيا بالتالي :يتوافق نظام
تأمين األطفال هذا مع جميع معايير السالمة الفيدرالية
المطبقةالخاصةبالسيارات.

سيتم تضمين بطاقة اإلرجاع المطلوبة فيدرال ًيا مع
مقعد السيارة .وستحتوي على معلومات الشركة
المصنعة وهي جاهزة لإلرسال عبر البريد.

الخطوات التالية
إذا كنت تشعر أن لديك مقعد سيارة غير معت َمد/مقل ًدا ،يرجى اتباع الخطوات التالية لضمان سالمة طفلك.
اشتر مقع ًدا جدي ًدا بنفسك ( ،Target ،Walmartإلخ).
• توقف عن استخدام مقعد السيارة أو استعِر واح ًدا من صديق لك أو
ِ
• تواصل مع برنامج ( Doernbecher Injury Prevention Programبرنامج  Doernbecherللوقاية من اإلصابات) على الرقم  503-418-5666أو أرسل
بري ًدا إلكترونيًا إلى  safety@ohsu.eduوسيعمل معك فني معت َمد في مقاعد السيارات لضمان إقالل طفلك بأمان
• يمكنك أيضًا العثور على فني معت َمد في سالمة الركاب من األطفال على الموقع اإللكتروني SafeKids.org

