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

االهالي االعزاء,
مع دخول اوالدكم الهدرسة يلتقون بعالم جديد من المعرفةو تزداد معه اسئلتهم اليومية.برامج االطفال الجيدة تقدم معلومات مفيدة و ممتعة.المهم وضع قواعد
 :ثابتة للطفل اذا تم وضع القواعد سيتم السيطرة على التجاوزات بسهولة . .المزيد من المعلوماتwww.mediennutzungsvertrag.de :

االنترنت

كثير من االوالد يريدون ان يحصلوا على خبرات عن طريق الكمبيوتر .االفضل مرافقتهم و البحث عن عروض مالئمة لالطفال بدون اعالنات و مع
ً
مبكرا : www.schau-hin.info/empfehlungenالتحفيز لطرف التعلم .للمزيد من المعلومات
.للدردشات ما زال الوقت
ً
ايضا متابعة الوظائف
متابعةاالطفال :في البداية يفضل وجودكم بقرب االطفال عند تصفح االنترنت و عند اللعب و يفضل

.الموجودة  .ضعوا قواعد لتصفح االنترنت

ً
ً
ً
جدا
كاف
جدا .نصف ساعة
تحديد الوقت :وضع قواعد واضحة مهم
يوميا امام الشاشة ِ
تأمين محال التصفح :من االفضل شراء كمبيوتر خاص للطفل مع تحضير للصفحة االولى له .لتجمع برامج و وظائف مخصصة

مع تثبيت منع  www.schau-hin.info/sicherheit.للطفل.اعدادات االمان و البرامج المخصصة لالطفال تساهم في تقليل المخاطر
.االعالنات و حصر التكاليف االضافية

Gute Kinderseiten: www.meine-startseite.de, www.klick-tipps.net, www.seitenstark.de, www.fragfinn.de

االفالم و التلفاز

مشاهدة التلفاز ممتعة لالطفال في سن السادسة.و يكفي هنا سماعكم لما يشاهده طفلك و ليس بالضرورة

بقائكم بقربه.قدموا المساعدة لطفلكم من خالل مشاهدة البرامج .وساعديه ليفهم الفارق بين الواقع و

الخيال كما بالفلم و االعالن .و مع االخذ بعين االعتبار االفالم لمن هم فوق سن السادسة

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

اجهزة المحمول:

اذا كنت تريد لطفلك استكشاف بعض التطبيقات برفقتك .التطبيقات الجيدة لالطفال

هي سهلة االستخدام ال تطغى عليها الرسوم المتحركة السريعة او الوميض ,ال تحتوي

على العنف او غيرها من محتوى غير الئق .التطبيقات ال يوجد بها اعالنات و ال

روابط شراء.اعدادات االمان و تثبيت تطبيق الرقابة االبوية يجعل جهاز طفلك آمن
:للحضول على المويد من المعلوماتwww.schau-hin.info/sicherheit :

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

باعلالا

العاب مع تصنيفات العمر موجودة على الكمبيوتر و التابلت و آلة التحكم.رافقوا اطفالكم و انتبهوا الى ردات فعلهم عند اللعب .التسجيل لاللعاب عن
ُ
غالبا ما تغري االطفال للعب فترة
طريق االنترنت هي من مسؤولية االهالي مع االنتباه الى تفعيل خاص بحفظ البيانات و المدفوعات و الدردشات التي
.اطول

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

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