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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

 .تقدم أمسية اآلباء الرقمية نصائح لآلباء واألطفال حول الهواتف المحمولة
  

هل ال زلت تشاهد التلفاز في المنزل كما اعتدت؟ هل مازلت تستخدم راديو يعمل بدون انترنت؟ 
 واطفالك ماذا يفعلون؟

  
 ."اليوم هناك القليل ممن يقضون وقتهم هكذا، ألن الناس اليوم غالبًا ما "يتصفحون

  
تأتي كلمة "تصفح" من اللغة اإلنجليزية وتعني "التدفق". هذا ما نسميه كل ما يتم فيها تدفق الفيديوهات 

 .واالصوات من االنترنيت إلى هواتفنا المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر
  

 .من أمثلة البث تدفق الفيديو وتدفق الصوت
  

امثلة تدفق الفيديوهات هي التي تصلنا من تطبيقات مثل نيتفلكس أو اليوتيوب أو امازون برايم أو دزني 
 .بلس. على هذه المنصات الرقمية يمكنك مشاهدة األفالم أو المسلسالت أو مقاطع الفيديو القصيرة

  
وامثلة تدفق الصوت هي مثل االستماع إلى الموسيقى أو األخبار أو تشغيل الراديو. نقوم بذلك باستخدام 

 .تطبيقات مثل سبوتيفاي أو موسيقى آبل أو ديزر
  

وهذا الشيء رائع ألن هناك خيارات أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق. يمكنك في الواقع دائًما 
مشاهدة أو سماع كل شيء: األفالم، المسلسالت، فيديوهات الطبخ، الرياضة، األفالم الوثائقية، 
ً  المقابالت اإلذاعية. هذا هو السبب في أن التطبيقات مثيرة  األلعاب، األخبار، الموسيقى، وايضا

 .وضرورية للغاية بالنسبة لنا
  

 .لكن هذا ليس جيدًا دائًما لألطفال. ليست كل مقاطع الفيديو جيدة او مناسبة لألطفال
 

 .سأقدم لك بعض النصائح حول كيفية حماية أطفالك على تطبيقات التصفح
  

 نصيحة رقم ١
 .تحدث إلى أطفالك عما يقومون بتصفحه

  
 ماذا شاهدت وماذا سمعت؟

 .اجعل أطفالك يظهرون لك أحيانًا ما كانوا يشاهدون
  

ً  أو ال  .عندها بإمكانك ان تقرر ما إذا كان ذلك مناسبا
  

 نصيحة رقم ٢
  .اتفق على األوقات التي يمكن ألطفالك فيها التصفح ومتى يكون ذلك كافيًا

غالبًا ما ينظر الناس إلى هواتفهم المحمولة، وهذا ليس جيدًا للعيون. يمكن أن يكون ضاًرا، خاصةً  
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لعيون االطفال الصغار. ال يمكن أن ينمو بشكل جيد إذا كانوا يحدقون فقط في الهاتف الخلوي لفترة 
 .طويلة

  
تم تصميم التطبيقات القتراح المزيد والمزيد من االشياء لنا. المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو، المزيد 

  .والمزيد من الموسيقى. بالتأكيد، تريدنا شركات التطبيقات قضاء الكثير من الوقت في تطبيقاتها
هذا يجعل من الصعب علينا التوقف عن التصفح احياناً. غالبًا ما يحدق األطفال لفترة طويلة في 

  .الشاشة، خاصة في المساء، وهذا يجعلهم ال يحصلون على قسط كافٍ  من النوم
 .يمكنك مساعدة طفلك بوضع قواعد واضحة

  
 نصيحة رقم ٣

  .ضبط الرقابة األبوية
  .تحتوي جميع التطبيقات تقريبًا على ضوابط الرقابة األبوية

من االفضل ان تقوم بتحميل التطبيق على هاتفك الشخصي ومن ثم انشاء ملف تعريفي خاص لطفلك 
 .على هاتفك وهكذا بإمكانك تحديد القواعد والخصوصية بطريقة تناسب طفلك

  
على سبيل المثال، يمكنك ضبط اليوتيوب بحيث ال يبدأ الفيديو التالي تلقائيًا. أو عند استخدام نتفلكس 

 .يمكنك ضبط الحساب حتى ال يتمكن من مشاهدة أي أفالم غير مناسبة للقاصرين
 

 .في النهاية سأريك أين تبحث عن كيفية القيام بذلك
  

مرشحات حماية الطفل جيدة، لكنها ليست مثالية. على سبيل المثال، اثناء التصفح على اليوتيوب، عند 
مشاهدة الفيديوهات فان المرشح يعمل بشكل جيد لحماية الطفل من المقاطع الغير مناسبة لسنه، ولكن 

 .من الممكن جداً  أن يتم عرض إعالنات خاصة بالبالغين اثناء التنقل بين المقاطع
  

لهذا السبب تبقى النصيحة األولى هي األهم: تحدث إلى طفلك، ما يشاهد وماذا يسمع. تحقق من ذلك مع 
 .طفلك

  
إنه جزء من نمو األطفال أن يختبروا الحدود والمحظورات المفروضة عليهم، بل وحتى من الممكن ان 

 .يتجاوزوها. هذا الشيء يعتبر مثير بشكل خاص بالنسبة لهم
  

يسمع األطفال عن مسلسالت أو أفالم من البالغين أو األشقاء األكبر سنًا، أو يرون مقتطفات وإعالنات 
على االنستغرام أو التيك توك. هذا يجعلهم فضوليين. هذا جيد وجزء منه. من المهم أال يتم تعليمهم فقط 

عن طريق التطبيقات والهواتف المحمولة. إذا رأوا شيئًا غير مناسب، فعليهم أن يعرفوا: بإمكاني 
 .التحدث مع أمي أو أبي حول هذا الموضوع

 
 .هذه النصائح هي مجرد اقتراحات. يمكنك أن تقرر بنفسك ما يمكنك وما تريد ادخاله في حياتك اليومية
ً  لوجه وعلى  من المهم أن تعرف ما يفعله طفلك على األجهزة االلكترونية. لذلك تحدث مع طفلك وجها

 .الهاتف المحمول وأجهزة الحاسوب اللوحية عن االفالم والمسلسالت
يوجد المزيد من مقاطع الفيديو حول الموضوعات المتعلقة بالهواتف المحمولة على موقع الويب 

 .الخاص بي بإمكانك زيارة الموقع ورؤية المزيد حول هذا الموضوع
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 :الروابط الخاصة لبعض المتصفحات لغرض إعدادات الرقابة األبوية مع الطريقة

 
 

NETFLIX 
https://www.medien-kindersicher.de/leichte-sprache/entertainment/netflix-

kindersicher  
  

YOUTUBE 
https://www.medien-kindersicher.de/leichte-sprache/social-media/youtube-

kindersicher  
  

AMAZON PRIME  
https://www.medien-kindersicher.de/leichte-sprache/entertainment/amazon-

prime-video-kindersicher  
  

DISNEY PLUS  
https://www.medien-kindersicher.de/leichte-sprache/entertainment/disney-

kindersicher 
 

 
 
 
 
 


