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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال والهواتف المحمولة

التيك توك هو تطبيق يمكن استخدامه إلنشاء مقاطع فيديو قصيرة. يمكن بعد ذلك نشر وإرسال مقاطع 
الفيديو على التيك توك. يمكن لمستخدمي التيك توك اآلخرين التعليق على مقاطع الفيديو أو اإلعجاب 

.بها

يبلغ طول العديد من مقاطع الفيديو عشر ثوانٍ  فقط. أطول مقطع فيديو يكون عشر دقائق، وال يمكنك 
 .تصوير فيديو اطول من هذه المدة

 .عند االنتهاء من مشاهدة مقطع فيديو، يبدأ الفيديو التالي تلقائيًا
ً . يبدأ دائًما مقطع فيديو جديد لم  هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي تجعل من المستحيل مشاهدتها جميعا

.تشاهده بعد

ً  مناسباً. الخصوصية  سأقدم لك اليوم ٦ نصائح حول كيفية استخدامك أنت وأطفالك للتيك توك استخداما
.مهمة بشكل خاص عندما يتعلق األمر باألطفال الصغار. يجب أال يعرف الغرباء الكثير عن طفلك

 ) استخدم المعلومات باعتدال١
.كن حذًرا مع المعلومات التعريفية الخاصة بطفلك حتى ال يشارك الكثير من المعلومات مع الغرباء

:من فضلك اطرح هذه االسئلة
هل يجب إبراز محل اإلقامة؟ •

هل يجب إظهار االسم األول واألخير؟ •
هل يجب إظهار وجه طفلك؟ •

 ) قم بإعداد التوثيق ذو العاملين٢
عند تثبيت التيك توك في الهاتف، يمكنك إدخال رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني. وهذا ما يسمى 

 .""التوثيق ذو العاملين
وهذا شيء جيد إذ إذا نسي طفلك كلمة المرور الخاصة به. يمكنك الحصول على بريد إلكتروني لضبط 

.وإعادة تعيين كلمة مرور جديدة

 ) الحساب الخاص٣
ساعد طفلك في جعل ملف التعريف الخاص به في التيك توك خاًصا. وعندئذٍ  فقط يمكن لألشخاص 

 الذين تسمح لهم أنت أو طفلك بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به بمشاهدتها
للقيام بذلك، انقر فوق ملف التعريف في التيك توك، ثم اضغط على األشرطة الثالثة، ثم على 

.""اإلعدادات والخصوصية" ثم انقر فوق "الخصوصية
.يمكنك بعد ذلك اختيار وضع "خاص" في الجزء العلوي

 ) إزالة المتابعين٤
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.في بعض األحيان يتابعنا أو طفلنا اشخاص ال نريد منهم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بنا
علم طفلك كيفية إزالة المتابعين. وهكذا لن يستطيع هؤالء االشخاص على رؤية أي شيء من الذي 

 .ننشره
اذهب إلى الملف الشخصي، ثم انقر على "المتابعون" ثم انقر على النقاط الثالث بجوار أحد المتابعين. 

.ثم سترى "إزالة هذا المتابع" أدناه

 ) تقييد التعليقات٥
.إذا قام طفلك بإنشاء مقطع فيديو، فيمكن أيًضا التعليق على هذا الفيديو

.يكتب بعض األشخاص أحيانًا تعليقات بذيئة أسفل مقاطع الفيديو التي قد تسيء إلى طفلك أو تؤذيه
.بإمكانك إيقاف ذلك

اضغط على "اإلعدادات والخصوصية"، ثم على "الخصوصية"، وبعد ذلك سترى العنصر 
 ."التعليقات" في األسفل. يمكنك النقر عليها ثم يمكنك تحديد من يمكنه التعليق على الفيديوهات

ً◌) ضع حدا٦

ضع حدودًا لطفلك على التيك توك. يجب أال يشاهد الطفل مقاطع الفيديو طوال اليوم. يجب أال يرى 
الطفل جميع مقاطع الفيديو الموجودة على التيك توك. في بعض األحيان توجد مقاطع فيديو إباحية أو 

.عنيفة جدًا، وهي ليست مناسبة لألطفال
اذهب إلى "اإلعدادات" على التيك توك ثم ابحث عن أيقونة المظلة. اضغط عليها ثم اختر "شاشة إدارة 

 ."الوقت
هناك يمكنك تحديد المدة التي يمكن لطفلك استخدام التيك توك فيها يوميًا. بعد مرور الوقت المحدد، 

.سيتم قفل التطبيق لبقية اليوم. هناك ٤٠ أو ٦٠ أو ٩٠ أو ١٢٠ دقيقة

من نفس المكان يمكنك تشغيل الوضع المقيد. حيث يتم تصفية مقاطع الفيديو تلقائيًا وال تظهر األشياء 
الغير المناسبة لألطفال بعد ذلك. لكن المرشح ليس مثاليًا. حيث في بعض األحيان يمر شيء غير 

 .مناسب لألطفال من المرشح
لهذا السبب من المهم جدًا أن تشاهد أحيانًا التيك توك مع طفلك.  لكي تتأكد ما إذا كانت مقاطع الفيديو 

.المعروضة جيدة لطفلك أم ال

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، عبر الهاتف المحمول 
.والتيك توك

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


