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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال حول الهواتف المحمولة
 .سيحصل طفلك على أول هاتف محمول له عاجال ام اجآل

 .فيما يلي بعض النصائح لمساعدة وحماية طفلك بعد حصوله على هاتف واثناء التصفح
 . أي هاتف محمول هو الصحيح؟ ومتى هو الوقت المناسب لذلك؟١

 .ال أحد يعرف طفلك مثلك
ً  يحتاج إلى هاتف محمول؟  تحدث إلى طفلك حول هذا الموضوع: هل حقا

 .يمكنك إعطاء طفلك هاتفًا محموالً  مستعمًال  للبدء به
 :مزايا اعطاء الطفل هاتف محمول مستعمل

 .إذا ضاع هاتفك أو سقط في بِركة، فلن تخسر الكثير من المال •
إذا نفدت طاقة البطارية أو كانت الذاكرة قليلة، فإن الهاتف المحمول لن يكون مثيراً  للطفل. وهكذا  •

 .تلقائيًا، لن يقضي الطفل الكثير من الوقت على الهاتف المحمول
 

  .. وضع قواعد للهاتف المحمول، ويفضل أن يكون ذلك مع الطفل٢
  :كان لدى العديد من اآلباء تجارب جيدة مع هذه النصائح

نصيحة رقم ١: عند أداء الواجب المنزلي أو في الليل، ضع الهاتف الخلوي في مكان محدد. لكيال 
  .ً◌يحمل الطفل الهاتف المحمول معه دائما

 نصيحة رقم ٢: عدد قليل من األلعاب على الهاتف المحمول
ترسل األلعاب الموجودة على الهاتف إشعارات إلى طفلك. إذا كان الطفل لديه الكثير من األلعاب، 

  .فسيحصل أيًضا على الكثير من اإلشعارات
  .احفظ ٣ أو ٥ ألعاب فقط على هاتف الطفل. عند إضافة لعبة جديدة، قم بحذف لعبة قديمة

  .ستعرف بعد ذلك بشكل أفضل ما يلعبه طفلك
النصيحة رقم ٣: كن قدوة حسنة لطفلك. ال تريد أن ينزعج طفلك أثناء الدراسة أو في المدرسة؟ أيًضا، 

  كمثال جيد، ال تراسل طفلك خالل هذا الوقت.
 

  . كن حذرا فيما يخص حقوق الصورة٣
يمكن لطفلك التقاط صور لكل شيء وكل شخص بهاتفه المحمول. لكن القانون ال يسمح بذلك. هناك 

  .حقوق للصور والناس في التصوير
ال يجوز تصوير األشخاص إذا كانوا ال يريدون ذلك. ( تحذير: االعمار األقل من 14 عاًما، يلزم 

الحصول على موافقة الوالدين) ال يجوز استخدام او نشر الصور أو مقاطع الفيديو دون موافقة 
  .الشخص

 
  . الثقة والحذر٤

يتصل طفلك باإلنترنت بهاتفه المحمول ويمكن للطفل أن يجد كل شيء على اإلنترنت. يمكن أن تكون 
  .هذه أيًضا صوًرا ومقاطع فيديو ليست مناسبة لألطفال

اشرح لطفلك، "أنا أهتم بك، ال أريد أن يحدث لك أي شيء غير جيد. نحن، أمك وأباك، نثق بك، ولهذا 
 ." السبب لديك هاتف محمول. نرجو بان تخبرنا بما تشاهده ودعنا نعرف إذا حدث أي شيء
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 .كثرة الرسائل تكون مزعجة٥

  
 .الكثير من األخبار تزعج الشخص وتشتت االنتباه

 .علم طفلك كيفية إيقاف تشغيل التطبيقات التي ترسل الرسائل باستمرار
بالنسبة ألجهزة األيفون ، اضغط على "اإلعدادات" ثم يكون لديك خيار "اإلشعارات". إذا قمت بالنقر 
فوق ذلك، فلديك قائمة بجميع التطبيقات التي يمكنها إرسال رسائل إليك ثم تضغط عليها ويمكنك تبديل 

 .الرسائل أو إيقاف تشغيلها لكل تطبيق
في معظم أجهزة االندرويد، يمكنك النقر على "التطبيقات واإلشعارات"، ثم على "اإلشعارات" مرة 

أخرى، وبعد ذلك يكون لديك خيار النقر على "الكل في آخر ٧ أيام"، ثم "جميع التطبيقات".. وبعد ذلك 
 .يمكنك أيًضا رؤية جميع التطبيقات الرسائل هنا

  
   . إغالق التطبيقات٦

يمكنك توصيل هاتفك الخلوي بالهاتف الخلوي لطفلك ومن ثم يمكنك وضع حدود. يمكنك القيام بذلك 
للتطبيقات الفردية أو حتى لوقت محدد. على سبيل المثال، ال يمكن لطفلك استخدام تطبيق أو استخدام 

  .الهاتف المحمول في الليل بعد ساعة محددة
  .أال تعرف كيف يعمل شيء كهذا؟ ال مشكلة

قم بإدخال نوع الهاتف المحمول الذي  www.medien-kindersicher.de بإمكانك زيارة موقع 
  .لديك وهاتف طفلك المحمول. ثم سترى هناك خطوة بخطوة كيفية تعيين عامل تصفية الرقابة األبوية

هذه النصائح هي مجرد اقتراحات. يمكنك أن تقرر بنفسك ما يمكنك وما تريد اشراكه في حياتك 
  .اليومية

ً  على  ً  لوجه وايضا من المهم أن تعرف ما يفعله طفلك على الهاتف الخلوي. لذا تحدث إلى طفلك وجها
 .الهاتف المحمول

  
بإمكانك زيارة وتصحف موقع الويب الخاص بي حيث يوجد المزيد من مقاطع الفيديو حول المواضيع 

 .المتعلقة بالهواتف المحمولة
 


