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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال والهواتف المحمولة
  

الواتساب هو أول برنامج دردشة يقوم الكثير من الناس بتحميله على هواتفهم المحمولة. ربما تستخدم 
ً  الواتساب؟  انت بنفسك ايضا

  
 .سأقدم لك اليوم بعض النصائح لتطبيق الواتساب لتساعد طفلك

  
 .على الواتساب نتحدث بشكل يختلف عن حديثنا في الحياة العادية

  
عندما نقول الكلمات، يكون لها أحيانًا نغمة مختلفة عما نكتبها أو نقرأها. يمكن أن يحدث سوء فهم في 

 .المحادثات حسب طريقة كتابة الرسالة
  

 .يجب أن يتعلم األطفال هذا تدريجياً. ساعد طفلك واستخدموا تطبيق الواتساب معًا
  

ً  تحدث هنالك مشاكل وسوء فهم في مجموعات الدردشة في الواتساب  .احيانا
  

في الواقع، السن المسموح به الستخدام الواتساب هو ١٦ عام. ولكن في العديد من الفصول الدراسية 
 .مع وجود الطالب الذين هم اقل عمراً، توجد بالفعل مجموعات دردشة واتساب

  
أحيانًا يتم إرسال أشياء إباحية أو عنصرية أو عنيفة في مجموعة الدردشة الخاصة بالطالب. و في 

 .بعض االحيان يتجادل الطالب ويهينون بعضهم البعض
 

من المهم أن تقوم أنت وطفلك بإلقاء نظرة على ما يتم كتابته هناك أو الصور التي يتم إرسالها. تحدث 
 .إلى المعلم إذا الحظت شيئًا

  
بالنسبة لمحادثات المجموعة الدراسية الواتساب، لدي بعض االقتراحات التي يمكنك تقديمها لطفلك أو 

  :المعلم
ليس كل فرد في الفصل مسؤوالً  عن مجموعة الدردشة. هذا يعني أن طفلين أو ثالثة فقط لديهم كل  •

  .الصالحيات. تحقق من الدردشة بانتظام مع المعلم
هناك أوقات محددة للدردشة للمجموعة الدراسية. على سبيل المثال، من الساعة 9 مساًء. حتى  •

 .الساعة 7 صباًحا، ال يمكن كتابة أي شيء في مجموعة الدردشة.  يجب أن ينام األطفال دون إزعاج
 .ال مجال للعنف في مجموعة الدردشة الدراسية، ال في الكتابة وال في الصور. ال توجد صور إباحية •

 .اجعل األطفال يكتبون باحترام •
  

يمكن ألي شخص الدخول إلى مجموعة الدردشة الخاصة بالفصل الدراسي، لكن ال أحد مجبر على  •
 .ذلك

  
إذا لم يكن لدى الطفل هاتف محمول أو واتساب، فإنه يجب على األطفال اآلخرين ان يخبروا الطفل  •
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 .بما هو مكتوب في مجموعة الدردشة الخاصة بالفصل الدراسي
  

 www.klicksafe.de هناك المزيد من األفكار لمحادثات الفصل على •
  

  .احمِ  طفلك على تطبيق الواتساب
  .يمنحنا اإلنترنت الكثير من المعلومات والمرح. لكن هناك مجرمين موجودون أيًضا

 .يمكنك حماية طفلك. على سبيل المثال، قم بتحديد حماية البيانات والمعلومات على الواتساب
  

  ."تضغط على "اإلعدادات" في الواتساب، ثم تضغط على "الحساب" ثم على "الخصوصية
 :من هناك يمكنك تحديد االتي

 
 من يمكنه رؤية آخر مرة كنت متصالً  بها؟ •

 من بإمكانه ان يرى صورة الملف الشخصي؟ •

 من بإمكانه ان يرى معلوماتي؟ •

 من بإمكانه ان يرى الحالة التي نشرتها؟ •

  من يمكنه إضافتي إلى المجموعات؟ •
 .اضبط صور الواتساب ليتم عرضها تلقائيًا

ً  لو كانت متعلقة بمواد  وجود صور محظورة او ممنوعة على هاتفك تعتبر جريمة جنائية. خصوصا
 .اباحية متعلقة باألطفال

 "ربما تفكر، "طفلي ليس لديه ذلك.
  

طفلك ليس مسيئًا، ولكن ربما يتم إرسال شيء من هذا القبيل إليهم في مجموعات الفصل الدراسي أو 
 .مجموعات أندية النشاطات المدرسية. لسوء الحظ، هذا يحدث غالبًا

  
 .قم بإعداد الواتساب مع طفلك بحيث ال يقوم بتنزيل الصور تلقائيًا

  
على نظام األندرويد، اضغط على الواتساب، ثم انتقل إلى اإلعدادات ثم إلى "التخزين والبيانات". هناك 

 .يمكنك إلغاء تنشيط "التنزيل التلقائي للوسائط"، حتى مع وجود اتصال الواي فاي
  

على األيفون، يمكنك أيًضا الضغط على الواتساب، ثم اإلعدادات، ثم "التخزين والبيانات" ثم تحديد 
 ."تحميل الصور والفيديوهات تلقائياً" من هنا يمكنك إيقاف تشغيل كل شيء

  
  

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

  
من المهم أن تعرف ما يفعله طفلك على الهاتف الخلوي. لذا تحدث إلى طفلك عبر الهاتف المحمول 

 .والواتساب
  

بإمكانك زيارة وتصحف موقع الويب الخاص بي حيث يوجد المزيد من مقاطع الفيديو حول المواضيع 
 .المتعلقة بالهواتف المحمولة

 


