
االهالي االعزاء,

 تتطور اهتمامات الطفل بشكل متزايد مع نموه. هذا يتضمن ايضًا استخدام وسائل االعالم مثل الهواتف الذكية و االلعاب االلكترونية و التلفاز. المهم تتبع الطفل و
www.mediennutzungsvertrag.de :تحديد قوانين ثابتة له. القواعد تجدونها هنا
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اجهزة المحمول:
 اطفال كثر يرغبون بالحصول على هاتف ذكي خاص بهم.االهالي يستطيعون ان يقدروا ما اذا كان

 اطفالهم ناضجين كفاية. بالبداية يفضل حصولهم على هاتف بدون انترنت ويتم توصيله باالنترنت
الحقًا.عززوا الثقة لدى اطفالكم و ضعوا قواعد الستعمال الهواتف

 وضع االمان بالهاتف الذكي: وضحوا الطفالكم كم هو مهم ان يعرفوا طريقة.
 الصحيح للهاتف. المزيد من: www.schau-hin.info/sicherheit االستعمال

  المعلومات
 

 التمسك بوجود فترات الراحة: عدم استعمال الهاتف عند الطعام, حل الواجبات
.المدرسية,قي المدرسة و عند النوم

 الحفاظ على المعلومات: ارقام الهواتف,الصور,اللقطات الفوتوغرافية ال ترسل
.بسهولة حتى ال تكون في متناول الجميع

Gute Apps: www.app-tipps.net 

النترنت
 يستطيع طفلكم ان يتصفح االنترنت بمفرده عند وجود عروض مالئمة بتصنيفات العمر و وجود مجال
 يفضل . www.schau-hin.info/sicherheit مدعم بالحماية. و يمكنكم الحصول على هذا عن طريق
وضع الكمبيوتر او الالبتوب قي غرفة

Infos für Kinder: www.watchyourweb.de
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رسالة اعالمية الى اولياء االمور
مالعالا عم ديج لكشب لافطالا أشني فيك



التلفاز و االفالم
 ما بعد الساعة الثامنة ُيفضل عدم مشاهدة التلفاز.ُتبث برامج لالطفال من سن السادسة يستطيع طفلكم ان

 .مشاهدتها. اما البرامج ما فوق سن 12 فيقضل وجودكم مع االطفال
 www.schau-hin.info/empfehlungen زيد من النصائح و المعلومات

 ما يحدث في العالم هو ايضًا من اهتمامات االطفال و مشاهدة اخبار االطفال تساعد طفلكم على فهم ما
.لحدث في العالم

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

االلعاب
 اللعب 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
www.schau-hin.info :لمزيد من النصائح و المعلومات

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

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