
االلعاب:
 طفلكم يستطيع ان يلعب بااللعاب االلكترونية ابتداء من سن الثانية عشر مع وجود العاب محظورة على من

 هم بهذا العمر.االفضل اخذ معلومات كافية قبل شراء االلعاب.العاب االنترنت مسموحة لطفلك مع االنتباه
 على الخصوصية و السرية مع تشجيع الطفل على ان ال يسمح ألي شخص من المجتمع بوضعه تحت ضغط

.ما . خصصوا ألطفالكم اوقات محددة للعب قد تصل الى 9 ساعات اسبوعيا مع فترات راحة خاللها

رسالة اعالمية الى اولياء االمور

ءازعالا يلاهالا,

 غالبا ما يستخدم الشباب وسائل االعالم كوسيلة لإلتصال على مواقع التواصل االجتماعي عن طريق اجهزة المحمول .تلعب االلعاب االلكترونية دورا كبيرُا في
www.mediennutzungsvertrag.de التواصل ما بين الشباب و خلق الثقة في نقوسهم.للمزيد من المعلومات على الرابط التالي

مالعالا عم ديج لكشب لافطالا أشني فيك

Infos zu Altersfreigaben: www.usk.de 
Infos zu Games: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de
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اجهزة المحمول:
مع االسف ال يوجد تصنيفات للعمر في اعدادات المسنجر. منع االطفال من االستخدام لم يكلل بالنجاح.

 البرامج التي تحمي االطفال تساعد بشكل فعال تفحص البرامج مع طفلك و راجع إعدادات الخصوصية و
www.schau-hin.info/sicherheit السرية و امن الجهاز المحمول .يمكنك استخدام الرابط

.تحدثوا مع اطفالكم عن المخاطر الموجودة و اتفقوا معهم علع قوانين استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 حماية الخصوصية: التفكير مليُا. ماذا ينشر الشخص و الى من يرسل معلومات شخصية و الى من يعطي رقم هاتفه. بسرعة 
.قد تنشر البيانات الشخصية على ايدي اشخاص مزعجين. إنتبهوا من ان طفلكم يحترم بدوره خصوصيات االخرين

 حذف االشخاص المزعجين: تجنب الحصول على ارقام الغرباء . قم بتنبيه االطفال ان يلجأوا دائمُا الى اآلباء او االمهات. عند
www.jugend.support: رجى استخدام هذا الرابط وجود حاالت غير طبيعية َيِ

 ضع االخطارات على وضعية اإليقاف: ال تستجيب دائمًا لإلخطارات الموجهة لك.باالخص عندما يكون على طفلك التركيز على.
.امور معينة

Weitere Infos: www.handysektor.de
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االنترنت:
                عند تصفح االنترنت يحتاج الطفل الى مجال اوسع للعب. ال مانع من وجود كمبيوتر خاص به مع تثبيت برنامج سالمة

www.surfen-ohne-risiko.net/netzregeln الطفل. وجود قواعد منتطمة يقلل من المخاطر. 

 في اغلب االحيان تبث برامج الساعة 20.00 لالعمار
.12 و ما فوق

.و تبث برامج من الساعة 22.00 لالعمار 16 و مافوق
 هل يشاهد طفلك التلفاز او يشاهد التلفاز عبر االنترنت
.لذا انتبه عل االعدادات و مطابقة العروض و االوقات

   لمزيد من النصائح و المعلومات
www.schau-hin.info

التلفاز و االفالم:
 يس هناك مانع على مشاهدة التلفاز.شاهد برامج تلفاز

الواقع, برامج إظهار المواهب
ما هوفي الحقيقة "الواقع" ؟.

كيف تجسد الشخصيات؟ 
أي صور نمطية تستخدم؟ 

 يرجى زيارة www.schau-hin.info على عنوان
 موقع "التلفاز و الفلم" تحصلون على معلومات حول

.التنسيقات,توصيات و اوقات البث و تحديد العمر

Infos für Jugendliche: www.watchyourweb.de

Altersfreigaben zu Filmen: www.fsk.de, Altersfreigaben zu Sendungen: www.fsf.de, Programminfos: www.flimmo.de

موقع التواصل االجتماعي:
 استعمال الفيسبوك مغر جدًا. لذلك يفضل عدم استعماله من قبل االطفال

 اال فوق سن 13. اذا قررتم ان يستخدم اطفالكم الفيسبوك فرافقوهم عند
التسجيل.انتبهوا لتطبيقات العمر و للخصوصية و افحصوا القواعد المتبعة.
 عليكم تنبيه اطفالكم من خطورة قبول اتصاالت من غرباء. تابعوا اطفالكم

.بانتظام تمامًا مثل الحياة الواقعية.ذلك سيعزز الثقة بينكم
www.schau-hin.info لمزيد من النصائح و المعلومات 

Infos zu Communitys: www.schau-hin.info/netzwerkatlas 

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