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Tittel: 
 

السالمة في 
 السيارة

  

 لألطفال والکبار - 
  

Barn under……..

يجب أن تتوفر في السيارة أجهزة 
ألطفال الذين يقل خاصة باأمان 
سم 135هم عن طول

Lovparagraf:

  

ألمان في الکبار لحزام ااستخدام إن  §
داخل السيارة ألطفال وتأمين کل االسيارة 

يجب تأمين . هو أمر إلزامي في النرويج
سم  135هم عن يقل طولاألطفال الذين 
تقع . وزن الطفلمع  تتناسببمعدات أمان 

تأمين األطفال الذين تقل أعمارهم مسؤولية 
علی لقواعد السارية ل وفقاسنة  15عن 
في حال السائق ، و قد يغرم السائق عاتق

  . للتفتيش  تعرضه
  

En usikret ... 

 
يمکن لشخص غير مؤمن أو مؤمن بشکل خاطئ أن 

سرعة السيارة  عندما تکونيصاب بإصابات خطيرة حتی 
 من المهم أن يتم تأمين األطفال والکبار  لذلك فإنه. متدنية
المشاوير القصيرة، مثل قيادة السيارة  خالل، حتی دائما

  . و المدرسةأالی روضة األطفال 
 
 

Barnesikringsutstyr

  :معدات تأمين الطفل
من المهم جدا . معدات تأمين الطفل وفقا لوزن الطفلتقسم 

 لضمانيل اإلستخدام بدقة إتباع اإلرشادات الموجودة في دل
ال تتردد . بشکل صحيح في السيارةترکيب مقعد الطفل 
لمعدات أن يساعدك ا  منهتشتري  الذي واطلب من المتجر

  . علی ترکيبها
 

.Brukt utstyr 

  
  المعدات المستعملة

أن يزيد  ينبغي  ء بشراء مقعد طفل مستعمل فالإذا قام المر
م عمر المقعد عن خمسة سنوات، کما يجب التأکد من عد

  .إصطدام في الماضيحادثة ل  تعرضه
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...Spedbarn 

  

  الرضع
  )تقريبا شهر 12الی  0 عمر من(کغ  13 – 0من 

  
حيث يکون (الخلف   يعطي مقعد الطفل المعکوس بإتجاه

مان، قدر من األأفضل  )السير  تجاهإل  اواجهمظهر المقعد 
منذ اليوم  وضعيةال  هذهبإستخدام المقعد في و يوصی 

  .األول للوالدة
  

...barn måS

  األطفال الصغار
 4سنة تقريبا الی عمر  1من عمر (کغ  18 – 9من 

  )سنوات
  

يعطي . يجب تأمين األطفال الصغار في مقاعد األطفال
الخلف أفضل أمان، ولکن   مقعد الطفل المعکوس بإتجاه
الفئة   أيضا مقبولة لهذههي المقاعد الموجهة نحو األمام 

  . الوزنية
  

  لطفل المعکوس بإتجاهمقعد انوصي بتأمين الطفل في 
هذا حتی يستمر الخلف ألطول فترة ممکنة، ويستحسن أن 

رأس الطفل و وزن حجم . سنوات يبلغ عمر الطفل أربع
، لذا فإن تأمين الطفل في مقعد  جسمهبحجم  مقارنةکبيران 

إلصابات   الخلف يقلل من خطر تعرضه  معکوس بإتجاه
  . خطيرة في الرقبة

  
   .حول الطفل بإحکام حزمة المقعديجب شد أ
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:barntørre S

  األطفال األکبر سنا
سنوات تقريبا الی  4من عمر (کغ  36 – 15من 

  )سنة 11عمر 
  

في مقعد لألطفال مجهز األکبر سنا يجب تأمين األطفال 
يحمي مقعد األطفال . السيارة ظهر أو بوسادةللبمسند 

بصورة أفضل   جسم الطفل و رأسه لظهرلالمجهز بمسند 
فقط،  )وسادة الجلوس( وسادة السيارة مما لو تم إستخدام

أن يترافق يجب . خاصة عند حدوث اإلصطدامات الجانبية
ال . حزام األمان هاتين الوسيلتين مع استعمالإستخدام 

ظهر للو مقعد مجهز بمسند أوسادة السيارة  وضعيجوز 
کما يجب عدم ربط حزام . طفق ِحزاُم الَوِركحيث يوجد 

بط الطفل فمن شأن إتحت  األمان بحيث يمر الحزام من
  . حدوث إصابات خطيرة يؤدي الیهذا أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



sne i bil:kVo

  البالغون في السيارة
  

  حزام األمان ينقذ الحياة
إجباري علی الدوام، في السيارة إستخدام حزام األمان 

يغرم راکبوا . المقعد الخلفيالجلوس في  حتی عند
إذا لم سنة  15الذين تزيد أعمارهم عن  السيارات
  . حزام األمان يستخدموا

  
 خاللحتی  –استخدم حزام األمان بشکل دائم 

  المشاوير القصيرة
حوادث  فية التعرض إلصابات جسدية بليغ خطر

مهما  م حزام األماناستخدإ حال عدم کبير فياإلصطدام 
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Airbag 

  الوسادة الهوائية
 

يجب إستخدام . حماية إضافية للبالغين تعطي الوسادة الهوائية
بشکل  الوسادة الهوائيةاألمان بشکل دائم لکي تعمل  حزام
  . صحيح

  
خطرا علی حياة الطفل إذا کان الطفل  الوسادة الهوائيةقد تشکل 

 ناسبمصممة لکي ت الوسادة الهوائيةف. الوسادة مقابلجالسا 
 يؤدي الی إصابةمما قد  وتفتح بقوة کبيرة هي تخرجالبالغين و

ينبغي أال يجلس األطفال الذين . إصابات جسدية خطيرةبلطفل ا
سم في مقعد الرکاب األمامي إذا کانت  140هم عن يقل طول

  . وسادة هوائيةالسيارة مجهزة ب
  

الوسادة  إمکانية لفصلالسيارات الحديثة  في بعض هناك
، أما السيارات لمقعدلالطفل  أثناء استخداممؤقتا الهوائية 

ن قبل ورشة فصل الوسادة الهوائية مأن تاألخری فيجب 
ال تشکل الوسادات الهوائية الصغيرة المرکبة في . السيارات

جوانب السيارة و سقفها أي خطر علی األطفال المؤمنين بشکل 
  . صحيح

Mange i bilden 

  في السيارة رکاب کثر
 

و   السيارة مقعده من رکابيجب أن يکون لکل واحد 
ن يزيد عدد قانونيا أ ال يجوز.  الخاص به  حزام أمانه

وضع الطفل في و  السيارة عن العدد المحدد للمرکبةرکاب 
 خطر جدااخل السيارة هو عمل غير قانوني والحضن د

ربط عدة أطفال ليس قانونيا أن ي  أنهکما  .في نفس الوقت
  . طفل بنفس حزام األمانأو شخص بالغ وسوية 
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Mer informasjon:

هناك المزيد من المعلومات 
  علی األنترنت

  
www.vegvesen.no 

الطرقات النرويجية الخاص بمصلحة ترنت األن موقععلی 
Statens vegvesen  هناك معلومات حول تعليم قيادة

السيارة وتبديل رخص القيادة األجنبية وتسجيل السيارات 
  . الخ
  

www.tryggtrafikk.no 
 Trygg "سير آمن"منظمة الخاص باألنترنت موقع علی 

Trafikk  هناك المزيد من المعلومات حول التأمين
حيح لألطفال في السيارة وإستخدام حزام األمان الص

للدراجة الهوائية  األطفالقيادة وتعليم قواعد المرور و
  . وطريق المدرسة الخ

 

Denne brosjyren:

 
  . تم إصدار هذا الکتيب بدعم من شرکات التأمين في النرويج
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