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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 
 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال حول الهواتف المحمولة
  

  .االنستغرام هو تطبيق. حيث يمكنك تحميل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو عليها
يمكن تعديل الصور بالمرشحات (الفالتر). المرشح يجعل الصورة تبدو مختلفة عما هي عليه في 

 .الحقيقة
يستخدم العديد من المستخدمين مرشحات مضحكة. يستخدم البعض اآلخر المرشحات لجعل الصور 

  .تبدو أجمل
 .يمكن كتابة التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو أو يمكنك اإلعجاب بها

 .هناك الكثير من الصور على االنستغرام لن تجد لها نهاية
  

سأقدم لك اليوم نصائح حول كيفية استخدامك أنت وأطفالك لإلنستغرام بشكل جيد. الخصوصية 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 عرض ساعة أو سيارة باهظة الثمن؟ •
   

  ) قم بإعداد التوثيق ذو العاملين٢
عند االنستغرام 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
 

  .) تحقق من نشاط تسجيل الدخول٣
  .يمكنك التحقق مما إذا كان شخص ما قد قام بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بك

اذهب إلى تطبيق االنستغرام، وانقر على ملف التعريف الخاص بك، ثم انقر فوق األسطر الثالثة في 
  .الزاوية اليمنى العليا

  ."ثم اضغط على "اإلعدادات"، ثم على "األمن" ثم على "نشاط تسجيل الدخول
يمكنك بعد ذلك معرفة آخر مرة قام فيها شخص ما بتسجيل الدخول. إذا لم تكن أنت أو طفلك، فقم 

 .بإنشاء كلمة مرور جديدة حتى تتم حمايتك مرة أخرى
  

  ) الحساب الخاص٤
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ساعد طفلك في جعل ملفه الشخصي على االنستغرام خاًصا. عندئذٍ  فقط يمكن لألشخاص الذين تسمح 
  .لهم أنت أو طفلك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بطفلك

للقيام بذلك، انقر على الملف الشخصي في االنستغرام، ثم على األشرطة الثالثة الظاهرة، ثم على 
 ."اإلعدادات" ثم على "الخصوصية". يمكنك بعد ذلك تفعيل خيار الحساب الخاص

  
  ) إزالة المتابعين٥

 .في بعض األحيان يتابعنا أو طفلنا اشخاص ال نريد منهم مشاهدة الصور او 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 "ازالة" الظاهرة بجوار أحد 

 .المتابعين
  

 ) تقييد التعليقات٦
  

 .إذا قام طفلك بالتقاط صورة ونشرها، فباإلمكان أيًضا التعليق على هذه الصورة
 .يكتب بعض األشخاص أحيانًا تعليقات بذيئة أسفل الصورة التي قد تسيء إلى طفلك أو تؤذيه

 .بإمكانك إيقاف ذلك
في االنستغرام اضغط على "الملف الشخصي"، ثم على األسطر الثالثة في أعلى اليمين، ثم على 

"اإلعدادات"، ثم على "الخصوصية" ومن ثم "التعليقات" عندها يمكنك تحديد من يستطيع التعليق على 
 .الصور او الفيديوهات التي ينشرها طفلك

 
 ) التعامل مع الطلبات المشكوك فيها والغريبة٧

على االنستغرام، يتلقى جميع المستخدمين رسائل وطلبات اضافة من مواقع إباحية أو مواقع أخرى 
  .غير مناسبة لألطفال

  .ليس خطأ طفلك أن يتلقى مثل هذه االشياء. من المهم أن تحذر طفلك وتبين له كيفية حظر هكذا طلبات
اذهب إلى الملف الشخصي في االنستغرام، وانقر على رمز القلب في األعلى، ثم ضمن "طلبات 

 .المتابعين"، يمكنك النقر على "حذف" بجوار اي طلب ال ترغب فيه
  

 .اذهب الى الرسائل على االنستغرام
 .عند فتحك للتطبيق يمكنك العثور قسم الرسائل من خالل النقر على رمز الرسائل الجزء العلوي االيمن
ثم سترى جميع الرسائل من جميع االشخاص قم بالضغط واالمساك فوق اسم الشخص واسحبها لليمين 

او اليسار حسب لغة الهاتف (في الهواتف التي تكون فيها لغة الهاتف هي العربية فيجب السحب من 
 .اليسار الى اليمين) وبعدها تظهر لك "حذف" بجوار الرسالة انقر عليها وسوف يتم حذف المراسلة

  
  .) العالم "المثالي" على االنستغرام٨

  .يحتاج األطفال والشباب إلى إرشادات ونماذج ليحتذو بها
هذا هو السبب في أن االنستغرام من الممكن أن يكون خطيًرا: التوجيه في االنستغرام ليس حقيقيًا. 

مقاطع الفيديو والصور ال تظهر العالم الحقيقي. يتم التالعب بها ويستخدم الكثير من المرشحات 
 .((الفالتر
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  .كل شيء يبدو رائعًا بشكل خاص، نرى أشخاًصا جميلين وأثرياء ورياضيين وناجحين بشكل خاص
يرى العديد من األطفال هذا ويعتقدون أنه حقيقي. مقارنة االنستغرام بحياتهم اليومية يمكن أن يجعلهم 

 .حزينين أو مرضى ويسبب لهم االكتئاب
اشرح لطفلك أن اغلب االشياء على االنستغرام ليس موجودا في العالم الحقيقي، ولكنها مجرد مقتطفات 

 .صغيرة تم التالعب بها
  

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 

ً  االنستغرام  .وايضا
  

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

 


