13
JAHRE

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

رسالة اعالمية الى اولياء االمور
كيف ينشأ االطفال بشكل جيد مع االعالم

االهالي االعزاء,
بسن الثالثة عشر يستطيع الطفل ان يتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.التعامل مع االنترننت بالنسبة لطفلك و اقرانه مطلوبة.كاالجهزة الذكية الجديدة التي
تحتوي على االلعاب االلكترونية و المعلومات التي يحتاجها االطفال عند استخدام www.mediennutzungsvertrag.de

مواقع التواصل االجتماعي

الشباب يرغبون ان ينتموا الى عالم التواصل االجتماعي .رافقوا طفلكم عند التسجيل و تفحصوا اعدادات الخصوصية و السرية.عند وجود تجارب سيئة

يجب ان يثق طفلكم بكم.ال تظهروا لهم خوفكم و لكن تحدثوا بصراحة لحل المشكالت

كيفية االختيار :فحص ملفات االشخاص الغرباء جيدا قبل ان يوافق المرء على انشاء صداقات معهم .االشخاص السيئين و المزعجين يتم

حذفهم نهائيا

الدردشة بأمان :تفحص إعدادات االمان بشكل منتظم.تبادل المعلومات بحرص,إعطاء اسماء و معلومات شخصية قليلة قدر المستطاع.
.الصور الشخصية قد تقع في ايدي غير امينة

.التفكير قبل النشر :التفكير مليا قبل نشر اي معلومة و الذي يتناسب مع حرية

مواقم خط مساعدة الشباب مواقم www.juuuport.de

Helpline für Jugendliche: www.juuuport.de

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  9ساعات اسبوعيا مع
.فترات راحة خاللها

Infos zu Games: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de
Infos zu Altersfreigaben: www.usk.de

لومحملا ةزهجأ:
ُ
االنتباه على قواعد االستخدام مع الحفاظ على الخصوصية مع الغرباء لتصبح ً
ايضا
آمنا.هذا يتعلق

بالتنزيالت و التسجيالت.االنتباه الى وجوب تخصيص اوقات ال يستخدم فيها المحمول كأوقات الطعام و

حل الواجبات المدرسية و اوقات النوم.وضع االخطارات على وضعية االيقاف او الصمت ألنها تشد االنتباه

عندما يكون من الواجب على الطفل التركيز على اشياء معينة و مناقشة إعدادات االمان بسكل منتظم .

 :تثبيت برنامج لحماية الشباب بتكلفة قليلة.مع إبقاء الثقة بين االهل و الطفل عند وخود أسئلة او مشاكل

بحيث يلجأ الطفل الى اهله في حلها .للمعلوماتwww.handysektor.de :

Infos für Jugendliche: www.handysektor.de

تنرتنالا:

عند تصفح االنترنت يحتاج الطفل الى مجال اوسع للعب .ال مانع من وجود كمبيوتر خاص به مع تثبيت برنامج سالمة
.الطفل .وجود قواعد منتطمة يقلل من المخاطر www.surfen-ohne-risiko.net/netzregeln

Infos für Jugendliche: www.watchyourweb.de

التلفاز و االفالم:

"التلفاز و الفلم" تحصلون على معلومات حول

ليس هناك مانع على مشاهدة التلفاز.شاهد برامج تلفاز الواقع,

في اغلب االحيان تبث برامج الساعة  20.00لالعمار 12

ما هوفي الحقيقة "الواقع" ؟.

.و تبث برامج من الساعة  22.00لالعمار  16و ما فوق

أي صور نمطية تستخدم؟

.لذا انتبه عل االعدادات و مطابقة العروض و االوقات

برامج إظهار المواهب

كيف تجسد الشخصيات؟

.التنسيقات,توصيات و اوقات البث و تحديد العمر
.و ما فوق

هل يشاهد طفلك التلفاز او يشاهد التلفاز عبر االنترنت

يرجى زيارة موقع  www.schau-hin.infoعلى عنوان

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

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

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