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

االهالي االعزاء,
ً
ً
ايضا المحمول  .االنترنت و االلعاب .التي يتم التعرف عليها
دائما هذايتعلق بالتلفاز ولكن
الطفل يدرك باستمرار المزيد من االنطباعات الن وسائل االعالم مغرية
.عن طريق االهل و االخوة الكبار

االفالم و التلفاز

.االطفال الصغار مسحورون بالصور الملونة.اوالً يجب ان يتعلموا ان يفهموا ما يحدث.رافقوهم في تلك المرحلة
ً
ايضا التلفاز ,ال يجب وضعه قي غرفتهم.يجب االنتباه على
جهاز التحكم ال يخص االطفال في هذا العمر و
.االعالنات التجارية و االنتباه الى الوقت الذي يقضيه االطفال امام التلفاز

ً
ً
ً
سويا لمعرفة ما اذا كان البرنامج
برنامجا مع االطفال و شاهدوه
سويا :اختاروا
المشاهدة
ً
ً
.ليس طوي ً
ايجابيا.انتبهوا الى تصنيفات العمر
سريعا و ان يكون
ال و ال
ً
يوميا كافية امام الشاشة .هذا ينطبق على باقي وسائل االعالم .و ال يجب قضاء الوقت كله
تحديد الوقت :ثالثين دقيقة

.بالتنقل بين البرامج و االنترنت حتى يستطيع الطفل االستفادة من وقته

الوعي الكافي:تحدثوا الى اطفالكم عن االحداث المروية .االنطباعات يمكن تعزيزهاعن طريق اللعب.حتى اليضيع الوقت.يجب

.عدم مشاهدة التلفاز قبل النوم

TV-Tipps: www.flimmo.de

اجهزة المحمول

اذا اردتم .يستطيع االطفال ان يلعبوا معكم برامج االطفال مع مراعاة العمر و عدم
.زجزد اعالنات تجارية

مجال االطفال هو التوجيه االول اهم.اللعب ز ارسال الدعوات يترتب عليه تكاليف

اضافية.معلومات على هذا الرابطwww.schau-hin.info/empfehlungen :

Gute Apps: www.app-tipps.net, www.datenbank-apps-fuer-kinder.de

النترتت

هل ابتدأ طفلكم االهتمام في شبكة االتصاالت العالمية  .يمكنك التصفح مع طفلك على المواقع
المناسبة للفئة العمرية لالطفال الصغار.التصفح ال يتطلب معرفة القراءة و الكتابة .للمزيد من
المعلوماتwww.schau-hin.info :

Gute Seiten: www.klick-tipps.net/surfanfaenger

االلعاب

يستطيع االطفال ان ينسجموا بعالم االلعاب على الكمبيوتر او لوحات المفاتيح يجب ان يكون التواصل مع االنترنت منقطع و تطبيقات االمان مفعلة
..تأكد ان تكون اللعبة لفئة عمرية "صفر" .رافق طفلك عند اللعب و راقبه اذا كانت اللعبة سلبية على طفلك,عليك ايقاف اللعبة

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

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