
 رخصة قيادة الهاتف الذكي - ألولياء األمور

 

 أعزائي أولياء االمور،
 :تواجه العديد من األسئلةف  لطفلكهاتف زكي  أولشراء  رغب فيت

 يصلح الهاتف الذكي؟من أى عمر 

 ؟شرائهل األنسبما هو الجهاز 

 ؟المنصوح باستعمالهاما هي التطبيقات 

 ؟ألسرةفي اج اليها نحتا التي ضوابطنظم و الما هي ال

 ؟المناسبة المحتويات يما ه

 

 في حياة االسرة. واضح و يؤدي ذلك إلى تغير كثير من اإلهتمام بستقطالهاتف الذكي قد ي

 كيفية إستخدام الهاتف الذكي.عن  لتوجيهابيقوموا يمكن ألولياء األمور أن 

 كم.تأسرذي يناسب الحل الإليجاد  مع أولياء أمور آخرينبتبادل المعلومات قوموا 

 !لهذه األسئلةإجابات البحث عن تساعدكم في  ف الذكيالهات "رخصة قيادة"

 

 ؟أي عمر يصلح الهاتف الذكي من
 اإلتصال الهاتفي مته علىفال تنحصر مه .مكانياتاإل األدوات و على العديد من الهاتف الذكي ويحتي

 :فحسب

  األلعاب ، لعبموسيقىلل اإلستماع، اإلنترنتشبكة  عبرالتجوال  قاط الصور،لتامكنني يبه ف
 بكثير.و أكثر من ذلك 

الهاتف  تمكن من إستخدامي لكيو االدوات  كل هذه األجهزةمع  بتحكم التعاملالطفل  يجب على
  .الذكي

بإعطاء الهاتف  و لذلك ينصح الخبراء .كثرة اإلمكانيات المتوفرة بالهاتف الذكي لالطف ترهق ،ما غالبا
 درىأ فأنتمبعضهم عن بعض،  يختلفون األطفال و لكن لألطفال بعد بلوغهم سن العاشرة.الذكي 

 أطفالكم.ب

لوائح واضحة و نظم  وضعكلما زادت أهمية  على هاتف ذكي، ةحيازالعند مبكر  الاألطف عمركان كلما 
 لألسرة.

 

 ؟لشرائهنسب ما هو الجهاز األ
 اختيار الجهاز
أجهزة مستعملة باإلنترنت كما توجد  يورو. 100جودة عالية بسعر أقل من ذات جديدة  ذكية توجد هواتف

نفس ان من بالرغم  أو جالكسي. . و معظم األطفال يفضلون جهاز أى فونضمان تحتوي على تما ذال
 نغضب كثيرا. هاحين للكسر أو الفقدانالهاتف  ما يتعرضعندو  .اإلمكانيات متوفرة بأجهزة اخرى

 

 الثمنمساهمة الطفل في 
و لو في قيمة الشراء اي ثمن الهاتف  أن يساهم للطفل نيمكالهاتف الذكي  دفع رسوم أو عند شراء
من واقع و هذا ال يغير  .يم األشياءيالتعامل بالمال و تقحتى يتعلم من خالل ذلك  من المال بقدر قليل



تحكم ال على تساعد بطاقات الدفع المسبق و .اللوائح النظم و دبتحديقوم ي منو  األمورأولياء أنتم انكم 
 ساري لدي أولياء األمور لكي يشمل الطفل.العقد ال مديدكما يمكن أيضا ت .لتكاليفا في

 

 المحافظة على الجهاز
سقوطه على األرض أو  دعن و الخراب من الكسرو يحفظه يحمي الهاتف  طاءاستخدام غيستحسن 

 .غالف واقي عليهاوضع حفظ الشاشة من الخدوش بواسطة غيره، كما يمكن 

 

 ؟ما هي التطبيقات المنصوح باستعمالها
 الجهازحماية 

كما يمكن وضع كلمة  .بالنسبة للطفلآمنة بتطبيقات هاتف الذكي ال إعدادو  تهيئةل إمكانيات هنالك عدة
حتى يمكنكم رقابة   "App-Store/اآلب ستور" يأ جر التطبيقاتتلم "password/س وورداب"أى  سر

 .التطبيقات من خاللفي عمليات الشراء  أيضا التحكميمكن  بالتاليو تحميل التطبيقات، 

داخل تجوال الطفل يمكنكم توجيه  لطفالألالخاص المتصفح  إعدادو  "filter"الفلتر/  بواسطة التصفيةعبر 
 .اإلنترنت شبكة

 

 Appsالتطبيقات/ إختيار
  .التي يستخدمهاالتطبيقات يعرض عليكم  فل أناتركوا الط أو مختلفةتطبيقات  الطفلإختبروا مع 

 ؟اتطبيق ملذونات األ ما هيعن  و ناقدة فاحصةنظرة  القاء يستحسنو 

 باإلنترنت من خالل التطبيق؟شراء ال عروضأو اإلعالنات ض عر بالتطبيق كثرهل ت

 .منها مستعملالغير  إزالةو ه الموجودة ب لتطبيقاتلحصر  وعمل جرد  الهاتف و بتنظيمسويا قوموا 

 

 من المعلومات للمزيد
hin.info-www.schau:  أمنيةنظم و إعدادات 

www.klicksafe.de  :و المزيد األمن برامج، معلومات عن التطبيقات. 

tipps.net-www.app  : تصلح لألطفال.لتطبيقات جيدة توصية 

www.mobilsicher.de : الذكي و التابليت عن طريق الهاتف التجوال أمن. 

 

 ؟األسرةفي ما هي النظم و اللوائح التي نحتاج اليها 
 من الجوالخالية  بيئة خلق
  إزعاج االجهزةإستعمال سبب يقد ف .الهاتف الذكي إستعمالبيسمح أين و متى  ،نظم و ضوابط وضع
 . أثناء النوم إغالق كل األجهزة ليال يستحسنأو  يفرضكما  .العائلية تناول الوجبات أوقات أثناء

 كيفف - لطفلكبالنسبة القدوة  تمثلكما انك  .كملطفل فيها تماماتتفرغون  بقضاء أوقاتاهتموا و 
 تستخدم انت الهاتف الذكي؟

 

 جهادتجنب اإل
 المراسلةخدمات و هنالك العديد من  whatsAppتطبيق الواتس آب/إستخدام األطفال يرغبون في 

 .!لذلك اإلنتباهعليك عندئذ يجب ! تجهد الطفل قدكثرة الرسائل ف ،messenger/المسنجر

أن تحل مثل هذه  األفضل. من تنشأ داخل مجموعات الواتس آب التيالصراعات  أيضا انتبهوا إلى
 .رقميةال طريقةالبواجهة شخصية فعلية و ليس بمنزاعات ال

http://www.schau-hin.info/
http://www.klicksafe.de/
http://www.app-tipps.net/
http://www.mobilsicher.de/


 بصحة جيدةالنمو 
  و االسترخاء.فهو يحتاج إلى الحركة  الهاتف الذكي.عن طفلك مستقلة سعادة يجب ان تكون 
! و يسبب األرقالجسم  ينبه ن األجهزةمالضوء الصادر  الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة.ال تستخدموا 

فهو  SAR-Wert/انتبهوا إلى معدل االمتصاص النوعي .يؤذي األذنين قد ت الصاخب عبر السماعاتالصو
 .صدر من الهاتف الذكييالذي الضار يعتبر مؤشر لمدى قوة اإلشعاع 

 

 بةمناسماهي المحتويات ال
 عند التعامل بالصوريجب أخذ الحزر 

 تداول عرض او او لألطفال بتصويرلذا ال يسمح  .ةخاصال هصورب الحق في حرية التصرف له فكل شخص
صورة لطفل او تداول الرجاء عدم عرض : ولياء األمورا ايضا   بذلككما نخص  أخذ اإلذن.من غير  صور غيرهم

أن يجب على األطفال  .ستقبالم تسبب في إحراج الطفل فقد ت !البراءة و بلغت من الجمال مهما
 .الحزرالوعي و من بدرجة عالية تكون  فيجب انعرض صورهم الخاصة ة يكيف على هيئة و ايحرصو

 

 اإلهتمام بالمحتويات
استخدام . كما أن ذات إشكاليةبمحتويات  يصطدملإلنترنت قد  به وسيلة الطفل الذي يملك هاتف ذكي

مع  تحدث! أصدقائه عند  لألطفالغير صالحة  محتوياتالطفل من مشاهدة أو فلتر ال يمنع مصفي أجود 
 دائما في كل األمور.يلجأ اليك  دعهالطفل و 

 

 اإلستمتاع معا
العبوا  ،افق طفلكر ،جميلة مع طفلك أوقات مع بعض و قضاء لالستمتاعل الهاتف الذكي عمايمكنكم است

ثقة مع إن تكون لديك عالقة . شبابكفترة  التي كنت تفضلها في الموسيقى الى استمعواو  سويا
 طفلك أمر في غاية األهمية.

 

 تقابل و حوارأولياء األمور في 
  فالمواضيع بينهم.و الخبرات  تبادل المعلوماتمن خالل يتلقى أولياء األمور أجود النصائح التربوية 

 و فائدة. معنى وذ فيها الحوارو يكون الحديث بالتالي و  شبيهة ببعضتواجه األسر  التيو القضايا 

مواضيع و يتحدثون عن  يتقابل اآلباء و األمهات NRW نفستفال شمال الراينبوالية  "الوالدينحوار "في 
 .أم في آن واحد تكون نفسها أو أب يكون هو نفسه و أو محاورة يرافق اللقاء محاورو  تخص التربية.

 ؟بالقرب منكو قد يكون متواجد  NRWبوالية  بصورة فعالة في مدن مختلفة "حوار الوالدين"يوجد 

 

  nrw.de-www.elterntalk  في موقع مزيد من المعلوماتيوجد ال

  nrw.de-team@elterntalk: عبريمكنك اإلتصال بحوار الوالدين 

 0221– 92139227هاتف: 
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