
االهالي  االعزاء, 
 

 يتواصل طفلكم مع االعالم بمفرده ويجمع خبراته الخاصة به , جيد ولكن من المهم أن تبقى أعينكم مفتوحة وأذانكم كذلك وتحددوا قواعد خاصة كاستخدام
  االعالم لمده ساعة يوميا فقط حتى ال يؤثر ذلك على بقية النشاطات . اذا اهتممتم بتوضيح ذلك ألطفالكم  سيكون من السهل ألتزامهم بالقواعد . القواعد

www.mediennutzungsvertrag.de :الواضحة تساعد بشكل جيد . المزيد من المعلومات 
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Gute Portale: www.auditorix.de, www.ohrka.de, www.audiyou.de

 وسائل االعالم المسموعة
 االطفال يفضلوا أن يحصلوا على اجهزة خاصة بهم , فهذا ينطبق أيضا على جهاز  ام .ب. 3 للموسيقى وللقصص المسموعة , كذلك كبداية للهاتف

 .المحمول , اذا امتلك طفلكم جهازا عليكم ان تراجعوا مع طفلكم الوظائف الموجودة في الجهاز

 تأمين الجهاز:عند حصول الطفل على جهاز ام.ب.3 يفضل في البداية عدم توصيله.
 باالنترنت ألن الطقل ليس لديه الخبرات الكافية .اوالُ التسجيل هو امر مهم مع
 الحرس عند اعطاء البيانات الشخصية. مع تقعيل خاصية التحكم بالصوت عند

.االمكان

 ليس دائمُا ...سماع الموسيقى ممتع و مع ذلك ليس من المناسب االستماع 
 للموسيقى دائمُا.عند حل الواجبات و عند المحادثات المهمة يجب اجراج السماعات

.من االذنين

 التكاليف في لمحة: المخازن للشراء على االنترنت مثل اي تيونز ال ينبغي لطفلك ان 
 يستخدمها .و لكن يمكن ان تعطيه بطاقة مسبقة الدفع و تبحث معه عن ما يرغب من
 اغاني او العاب. احذر عند التحميل من االنترنت هناك عروض غير مرخصة للتحميل

.ابحث عن بدائل
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االفالم و التلفاز
 تتزايد الرغبة عند اطفالكم لتحديد ما يرغبون بمشاهدته.ال ترغموهم على مشاهدة برامج معينة. تحدثوا معهم

 عن برامجهم المفضلة و ابطال البرامج.انتبهوا
 الى تصنيفات العمر.االفالم لمن هم فوق 12

 عامُا ليست مناسبة لهم.و يفضل عدم مشاهدة
 التلفاز قبل النوم

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

JAHRE
7

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



اجهزة المحمول
 أطفال كثر يرغبون بحصولهم  على هواتف خاصة بهم . عليكم كأهالي ان تقدروا اذا كان

 طفلكم ناضج بشكل كاف ام ال , من االفضل ان يحصل الطفل على هاتف عادي بدون انترنت
 ,ضعوا رقم سري عند الضرورة وذلك لتجنب المدفوعات االضافية . تستطيعون أيضا ان

www.schau-hin.info/sicherheit ,تفعلوا خاصية االمان في هواتفهم , 

االلعاب
 العاب مع تصنيفات العمر موجودة على الكمبيوتر و التابلت و آلة

 التحكم.رافقوا اطفالكم و انتبهوا الى ردات فعلهم عند اللعب. التسجيل
 لاللعاب عن طريق االنترنت هي من مسؤولية االهالي مع االنتباه الى
 تفعيل خاصة حفظ البيانات و المدفوعات و الدردشات التي غالبُا ما

.تغري االطفال للعب فترة اطول

االنترنت
 كونوا منذ البداية بجانب أطفالكم عند تصفحهم االنترنت , خصصوا لهم صفحة خاصة مع حساب خاص بهم ومع

 عروض مالئمة للطفل . قوموا بتثبيت برنامج خاص لحماية الطفل .ولكن هذا البرنامج لن يوفر الحماية الكافية
 , تحدثوا بصراحة مع طفلكم عن العروض الغير مالءمة له , اذا أراد طفلكم الدردشة , يمكنه ذلك من خالل إدارة

www.schau-hin.info :برنامج خاص لدردشات االطفال. للمزيد من المعلومات 

Gute Community: www.tivitreff.de, Gute Startseite: www.meine-startseite.de 

Mehr Infos: www.handysektor.de

Infos zu Games: www.schau-hin.info/spielesuche

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