
CHILD & VEHICLE

SAFETY 

Action: The car seat should not move more than one inch in the 
seat belt path. If it does, it needs to be tightened.  

The restraint moves too much.

Action: The shoulder harness straps on the seat should come 
over your child’s shoulders and the straps should be snug. You 
shouldn’t be able to put more than one finger in between the 
child’s chest and the shoulder strap.  

The harness strap is too loose. 

Action: The restaining clips that slide along the shoulder harness 
should be at the child’s arm pit level, not around his or her waist.  

The restaining clip is not at arm pit level. 

•  Always make sure your child is supervised by an adult.

•  Walk around the car before you get into it.

•  Roll down the window and listen for sounds of children.

Driveway safety routine: 

الطفل والمركبةسالمة

ثابتة. ليست  التثبيت  أنظمة 

المقعد أكثر من إنش واحد في محيط حزام  الحل: ينبغي عدم تحّرك 
بإحكام.  تثبيته  يجب  تحّرك،  فإذا  ا�مان. 

اكتاف. المربط فضفاض عند  شريط 

الحزام  أن يكون  الطفل على  المربط عند أكتاف  ينبغي شّد شريط  الحل: 
مريح� له مع عدم تمرير أكثر من إصبع واحد بين صدر الطفل وحزام 

ا�مان.

ا�بط. الحزام ليست على مستوى  مشابك 

الحزام ينبغي أن تكون  تنزلق على طول  التي  الحل: مشابك حزام ا�مان 
الطفلة. أو  الطفل  ا�بط، وليس حول معصم  على مستوى 

الطريق: على  للسالمة  الروتينية  ا�جراءات 

•  تأكد دائم� من مراقبة طفلك من قبل شخص بالغ
السيارة على قدميك قبل دخولها •  تفّقد محيط 

•  أنِزل النوافذ واستمع �صوات ا�طفال
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•  Check your side and front mirrors.

•  Honk as a final warning Child-proof door locks. 

Some experts recommend that you teach 
children 3 years and older how to unlock a 
child-restraint lock from the outside in case of 
an emergency.  
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الجانبية والمرايا  ا�مامية  المرآة  عبر  أنظر   •
بحماية  الخاص  الباب  لقفل  أخير  كتنبيه  البوق  أطلق   •

ا�طفال 

 3 ا�طفال من عمر  بتعليم  الخبراء  ينصح بعض 
باب ا�طفال  سنوات وما فوق كيفية فتح قفل 
الطوارئ. الخارج في حالة  المحكم ا�غالق من 
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