
االهالي االعزاء,

 بعمر العشر سنوات يرغب الطفل بتعلم المزيد عن العالم.االنترنت هي الوسيلة المناسبة لذلك.ايضًا البرامح التلفزيونية و االلعاب االلكترونية ايضًا الهواتف الذكية.
تواصلوا مع اطفالكم و تأكدوا من ان المحتويات مالئمة العمارهم االتفاق هو المساعد االمثل بينكم. القواعد تجدونها هنا

www.mediennutzungsvertrag.de
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االنترنت
  هل لدى طفلكم الخبرة في تصفح االنترنت.يستطيع بمفرده ان يفعل ذلك.انتبهوا الى العروض المقدمة و الى تصنيفات العمر.القواعد المتبعة تخفض من

www.surfen-ohne-risiko.net/netzregeln :المخاطر الناجمة

       التصفح بأمان: التسجيل و تنزيل المحتويات هم مسؤولية االهالي.التواصل مع.
  .االبناء مهم جدًا مع تمكين اعدادات االمان و تثبيت برنامج سالمة الطفل

www.schau-hin.info/sicherheit

 تحديد الوقت: 9 ساعات اسبوعيًا كافية لتصفح االنترنت و ايضًا وسائل االعالم.
.االخرى

 الدردشة بأمان: ُتستعمل فقط العروض المناسبة.عدم اعطاء معلومات خاصة للغرباء و
.المتصلين المزعجين. عند الضرورة احذف المتصلين الغير مرغوب بهم

Gute Kinderseite: www.helles-koepfchen.de 

التلفاز و االفالم 
 يوجد الكثير من البرامج التلفزيونية لفترة ما بعد الظهيرة شيقة و ممتازة لالطفال.اما الفترة

 المسائية فيفضل وجود االهل خاصة مع وجود تصنيفات العمر ما فوق 12 عامًا بعد ذلك
 تستطيعون التعرف مع االطفال على االحداث و االدوار التي شاهدتموها سويًا

TV-Tipps: www.flimmo.de, Kinderfilme: www.kinderfilmwelt.de

رسالة اعالمية الى اولياء االمور
مالعالا عم ديج لكشب لافطالا أشني فيك



Gute Games: www.schau-hin.info/spielesuche

االلعاب 
 العب بالعاب )6 سنوات( لو مرة واحدة في جولة لمعرفة ما اذا كانت تناسب طفلك.العاب على االنترنت غالبا  ما تتطلب تسجيل الدخول. افضل ان يقوم
 االهل بهذه العملية. يجب تحديد البيانات لحماية طفلك من الدعايات.حتى تحمي الجيل الصاعد عليك ان تحدد الوقت و يلتزم طفلك بذلك. قي لوحات

.المفاتيح يجب االنتباه على اعدادات االمان و وضع كلمة مرور للجهازذلك للتحكم باالستخدام و من اجل حماية طفلك

اجهزة المحمول    
 اذا كان لدى طفلك الخبرة الكافية و الشعور بالمسؤولية تستطيع ان تفكر ان تشتري له
 هاتف ذكي.ز اذا كان االمر خالف ذلك فهاتف عادي يكفي. اشرح له التطبيقات وتأمين

 الجهاز. و حماية البيانات و التكاليف. يجب ان يكون هناك اوقات محددة باستخدام
 الهاتف و ان ال يستخدم في اوقات تناول الطعام او عند حل الوظائف المدرسية او

.وقت النوم

Weitere Infos: www.handysektor.de  

Weitere Tipps und Infos auf www.schau-hin.info
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