
االهالي االعزاء ,

 زافلتلا لثم ىرخالا مالعالا لئاسو اضيأو  ابلط رثكأ حبصت مكحتلا هلاو ةبوغرم رتويبمكلا باعلأ ربتعت ةنماثلا نس
نم ديزملاو  اديج مهل هابتنالاو مكلافطأل ةتباث نيناوق عضو وه مهملاو دادزت مالعالا لئاسو. تنرتنالاو يكذلا فتاهلاو

www.mediennutzungsvertrag.de :تامولعملا
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Gute Games: www.schau-hin.info/spielesuche, www.spielbar.de, www.spieleratgeber-nrw.de

أللعاب
 لعاب الكمبيوتر والة التحكم والتابلت تزداد يوما عن يوم ,رافقوا طفلكم خالم لعبة ,وألعبوا معه مرة وراقبوه كيف

 يتصرف . احصلوا على معلومات عن تصنيفات للعمر النصائح واالرشادات ستساعدكم على االختيار

 تحديد الوقت : تحديد القواعد وذلك بتحديد وقت اللعب بأقل من ساعة واحدة يوميا . هذا ينطبق أيضا 
 على جميع األلعاب

 االنتباه على المعلومات والمدفوعات : أغلب ألعاب األونالين تتطلب التسجيل . تجنبوا اعطاء أي معلومات 
 خاصة وانتبهوا الى المدفوعات االضافية مثال عند شراء البرامج وتفعيل الدردشات اذا لم يكن  طفلك  غير ناضج

. بما فيه الكفاية , األلعاب تعطي المتعة ولكنها تضع االطفال تحت الضغط اذا استعملت فترات طويلة

  تأمين االجهزة :انتبهوا الى تصنيفات العمر . للمزيد من المعلومات 
www.schau-jhin.info/sicherheit

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

Mehr Infos: www.handysektor.de, Gute Apps: www.app-tipps.net 
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رسالة اعالمية الى اولياء االمور
مالعالا عم ديج لكشب لافطالا أشني فيك



التلفاز واألفالم
 يتزايد بشكل مستمر رغبة الطفل باختيار ما يرغب بمشاهدته . ال  يجب

 أن يفرض على الطفل ما يشاهده يكفي ان يكون مناسب لعمره , بهذا
 العمر ال يحتاج الى تلفاز خاص به ويفضل أن تتحدثوا معه عن أبطاله
 المحبوبين والبرامج التي يحبها , األفالم للعمر ما فوق 12 عام ليست

 مالئمة له . االمتناع عن مشاهدة التلفاز قبل النوم , ما يحدث في العالم
 مثير الهتمام الطفل لذلك من المفيد له ان يشاهد أخبار األطفال

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

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 مالئمة له , اذا أراد طفلكم الدردشة , يمكنه ذلك من خالل إدارة برنامج خاص

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

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

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