
✔

المرحلة  3 المرحلة  2 المرحلة  1 

✔✔
✔✔✔✔✔✔ من سن الوالدة حتى سن 

6 أشهر على األقل 
يجب أن يكون الطفل في مقعد األطفال المواجه 

للخلف مع حزام اآلمان المتضمن. 

أبقوا طفلكم في وضع مواجه للخلف حتى 
يستوفي الحد األقصى لحجم المقعد. 

على األقل من سن 6 أشهر 
إلى سن 4 سنوات 

استخدموا إما مقعد األطفال المواجه للخلف أو األمام 
مع حزام اآلمان المتضمن. 

على األقل من سن 4 سنوات 
إلى سن 7 سنوات 

استخدموا إما مقعد األطفال المواجه لألمام مع حزام 
اآلمان المتضمن أو مقعد معزز مع حزام األمان 

الخاص بالكبار أو حزام أمان لألطفال. 

 يجب أن يظل األطفال في مقعد األطفال الخاص بهم حتى يتجاوزوا حدود الحجم، 
قبل التقدم إلى المرحلة التالية. اتبعوا دائماً تعليمات المصنعين. 

قائمة التدقيق 

حاملة الرضع/الكبسولة 
مقعد األطفال المواجه للخلف قابل 

للتحويل

األطفال أكثر أماناً في الخلف. 
من غير القانوني أن يجلس األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

7 سنوات في المقعد األمامي.*

من سن الوالدة حتى سن 
6 أشهر على األقل 

مقعد األطفال المواجه لألمام أو الخلف )أو القابل 
للتحويل( 

مقعد األطفال المواجه لألمام أو الخلف مع حزام 
اآلمان المتضمن 

على األقل من سن 6 أشهر 
إلى سن 4 سنوات 

مقعد األطفال المواجه لألمام مع حزام اآلمان 
المتضمن. 

مقعد معزز مع حزام األمان الخاص بالكبار 
مقعد معزز مع حزام األطفال الُملحق

على األقل من سن 4 
سنوات إلى سن 7 سنوات 
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 * توجد إستثناءات
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قوموا بربط حزام األمان 
لكل طفل. 

في كل رحلة

يتطلب القانون وجود طفلكم في مقعد السالمة 
الخاص باألطفال.

يتطلب القانون وجود طفلكم في مقعد 
السالمة الخاص باألطفال.

المقاعد الخاصة 
باألطفال في السيارة 

Australian/ يجب أن تلبي  
New Zealand Standard 1754

ابحثوا عن هذا الملصق   

يجب أن يكون عمرها أقل من 10 سنوات   

إذا تعرضتم لحادث سيارة، فيجب عليكم   
استبدال مقعد طفلكم 

أين يمكن الحصول على المساعدة 
اتصلوا بالرقم 713 780 1300 
إذا كانت هناك حاجة إلى خدمة مترجم، اتصلوا 

بالرقم 50 14 13 

تم إنتاج هذا المورد من قِبل برنامج التثقيف المدرسي حول المخدرات 
والتوعية حول الطرق )Smart Steps(SDERA بالتشاور مع:

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au

 

SDERA.wa.edu.au
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