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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال والهواتف المحمولة
  

حول تطبيق السنابشات ، يمكنك ارسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المضحكة واستقبالها ايضاً. 
 .سأخبرك اليوم بما يميز السنابشات وأين يجب أن تكون حذًرا عندما يستخدم طفلك السنابشات

  
تريد الشركة التي صنعت السنابشات أن يتواجد جميع المستخدمين على السنابشات قدر اإلمكان، ان 

ً  ان يشاهدوا اإلعالنات على السنابشات. إلنجاح هذا العمل،  ينتجوا وينشروا مقاطع الفيديو هناك وايضا
 .ابتكرت الشركة المنصنعة شيئًا يدعى شعلة السنابشات

  
يظهر رمز حريق عندما يرسل الطفل صورة إلى صديقه ويرسل نفس الشخص صورة في غضون 

٢٤ ساعة. عند القيام بذلك لمدة ثالثة أيام متتالية سيظهر لهب بجوار اسم الشخص مع وجود الرقم "٣" 
  .بجواره اسم الشخص

إذا أرسل طفالن صورة لبعضهما لمدة خمسة أيام متتالية، تظهر لهما شعلة مع الرقم "٥" بجانب 
  .اسمهما

ً  بصورة، سوف يكبر اللهب  .مع كل يوم تُرسل فيه صورة لشخص ويجاوبك الشخص ايضا
  

يرغب الشباب واألطفال - وكثير من البالغين أيًضا - في جمع األيام، ويريدون الشعلة أن تكبر. ولكن 
  .هذا يسبب التوتر أيًضا، ألنه "يتعين عليك" إرسال صورة كل يوم

وإذا كان لديك ألسنة اللهب مع العديد من األصدقاء، فيجب عليك إرسال الكثير من الصور كل يوم 
 .للحفاظ على كل ألسنة اللهب لكي تتزايد

  
 ."أنت تفكر "يجب أن اتواصل مع الجميع كل يوم إلبقاء الشعلة حية

  
  ً إذا لم ينجح ذلك، وعلى سبيل المثال، أحد األصدقاء لم يرسل صورة مرة أخرى، فأنت تصبح غاضبا

 .نوًعا ما من صديقك عندما تنطفئ الشعلة
في الواقع، يجب أن يغضب األطفال والشباب من السنابشات نفسها، ألن السنابشات يحاول إغرائهم 

 بالحيل أكثر وأكثر كل مرة. ما رأيك بهذا؟
  

 .قم بحماية أطفالك على السنابشات
كما هو الحال مع كل شيء آخر على اإلنترنت والتطبيقات، من الجيد عدم نشر جميع معلوماتك 

الشخصية للعموم. هذا باألخص بالنسبة لألطفال. ساعد أطفالك في هذا الخصوص. وسأساعدك انا 
 :ً◌ايضا

اضغط على ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي األيسر ثم على رمز العجلة المسننة في أعلى 
 .اليمين. ثم يمكنك كتابة اسمك وتاريخ ميالدك ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكتروني في األعلى

  
بالنسبة لألطفال، أوصي باستخدام األسماء المستعارة بدالً  من األسماء الحقيقية. وكبريد إلكتروني 

 .عنوان الوالدين
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 :وبعدها بامكانك تحديد

 .تحديد من يمكنه االتصال بطفلك •
تعيين من يمكنه رؤية مقاطع الفيديو الخاصة بطفلك. تسمى مقاطع الفيديو المنشورة على السنابشات  •

 ."بال "قصص
 .تحديد من يمكنه رؤية موقع طفلك، بمعنى مكان وجود طفلك في تلك اللحظة •

   
لجميع المتطلبات، أوصي بأن تسمح ألصدقاء طفلك فقط برؤية هذه التفاصيل، بمعنى االشخاص 

 .الموجودين في جهات االتصال الخاصة به
  

ً  سأشرح لك هذا بمزيد من التفصيل   :تحدثت للتو عن عدم إظهار موقع طفلك للجميع. حسنا
السنابشات لديه ما يسمى بـ "خريطة السناب"، اي خريطة الشارع الخاصة بالتطبيق. تُظهر هذه 

الخريطة جميع مستخدمي السنابشات في العالم. يمكن ألي شخص لديه رقم هاتف طفلك رؤية مكان 
 .طفلك بالضبط في تلك اللحظة

  
 لماذا هذا خطير؟

حسناً، يتلقى العديد من األطفال والشباب طلبات اتصال او صداقة على السنابشات من أشخاص قد ال 
 .ً◌يعرفونهم حتى. إذا قبل طفلك هذه الطلبات، فيمكن لهؤالء الغرباء رؤية مكان طفلك ايضا

يجب أال يقبل طفلك الطلبات من الغرباء ويجب أال يشارك موقعه معهم. ناقش هذا األمر مع طفلك 
  .وأظهر له كيف يمكنه تعديل ذلك

 .إذا كان طفلك يريد حقًا استخدام الخريطة، فبإمكانكما ضبط "وضع الشبح" معًا
 .للقيام بذلك، اضغط على العجلة المسننة في الزاوية اليمنى العليا من الخريطة

من هناك يمكنك اختيار األصدقاء هم فقط من يمكنهم رؤية طفلك. عندها يكون طفلك غير مرئي 
 .للغرباء على الخريطة

  
تُظهر الخريطة مستخدمي السنابشات حول العالم. يمكنك أيًضا رؤية المناطق الحمراء على الخريطة. 
يمكنك النقر فوق هذه المناطق حيث سيتم عرض مقاطع الفيديو من المنطقة الحمراء التي اخترتها من 

 .الخريطة. حتى لو لم يكن لطفلك أي جهات اتصال هناك
  

هذه كلها مقاطع فيديو لم تتم تصفيتها. يمكن أن يكون هناك الكثير من األشياء المضحكة، ولكن هناك 
أيًضا مقاطع فيديو من مناطق الحرب، أو لمدمني المخدرات، للعنف أو أشياء أخرى غير مناسبة 

  .لألطفال
 .إذا كان طفلك ال يزال صغيراً، أقترح عليك إيقاف تشغيل الخريطة

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

  .اليومية
من المهم أن تعرف ما يفعله طفلك على الهاتف الخلوي. لذا تحدث إلى طفلك، على الهاتف المحمول او 

 .عبر السنابشات
  

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


