
كيف نحمي أطفالنا من اإلنترنت؟
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OPEN SOURCE
استعماالت اإلنترنت 

يمكن أن تكون اإلنترنت وسيلة رائعة لألطفال. حيث يمكنهم

استخدامها في:

-البحث عن تقارير المدرسة 

-التواصل مع المعلمين واألطفال اآلخرين

-لعب األلعاب التفاعلية, 

-الدراسة عن بعد  

-مشاهدة الرسوم المتحركة المفيدة و تعلم اللغات.

 

لكن الوصول عبر اإلنترنت يأتي أيًضا مع مخاطر ، مثل المحتوى غير الالئق ،

والتسلط عبر اإلنترنت ، والمحتالين عبر اإلنترنت. باستخدام التطبيقات

والمواقع التي يتفاعل فيها األطفال.

 



الجيل الرقمي 
ما هو الجيل الرقمي؟

األشخاص الذين ولدوا في العصر الرقمي
لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات
الرقمية والقدرة على التنقل في تقنيات

االتصال الجديدة بسهولة. 
 

فكر فقط كيف كان من المعتاد أن تطرق باب أحد الجيران الستعارة كوب من
السكر - وما زال أجدادك يفعلون ذلك. في الوقت الحاضر ، يمكننا توصيل
كيس كامل من السكر إلى عتبة بابنا ببضع نقرات على تطبيق توصيل

البقالة.
 

إذن ، ما هي الفئات العمرية للمواطنين الرقميين؟ ينظر معظم الناس إلى
المواطنين الرقميين كأشخاص ولدوا بعد تطوير اإلنترنت في أوائل
الثمانينيات ، مما يعني أن جيل األلفية ، والجيل المدعو Z( 1997-2021)، وجين

ألفا (2012-2022)، ُيعتبرون جميًعا مواطنين رقميين.
للحصول على مثال أكثر واقعية ، المواطنون الرقميون هم األشخاص الذين
يختارون الحصول على كيس من السكر يتم توصيله إلى عتبة بابهم

باستخدام تطبيق مقابل طلب كوب من أحد الجيران.
األجيال الرقمية هي أجيال تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا و االنترنت في
حياتها, لذلك ال يمكننا إبعادهم عنها أبدا و إنما دراسة بعض المخاطر و

تفاديها.
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الخطر
مؤشرات

مخاطر اإلنترنت  إشارات تدل على أن ابنك في خطر  

يؤثر استخدام اإلنترنت غير األمن على
نفسّية األطفال بشكل كبير حيث إّنه
ُيسبِّب الشعور بالضيق والقلق واإلرباك،
ح اإلنترنت قد يتعّرض ألّنه خالل تصفُّ
األطفال لمشاهد العنف الصريح غير

المناسبة ألعمارهم.
و قد يتسبب بإدمان استعمال األجهزة
االلكترونية و إهمال أنفسهم و األصابة

بالتوحد أحيانا.
 
 

قضاء ساعات طويلة على اإلنترنت ، خاصة
في الليل.

مكالمات هاتفية من أشخاص ال تعرفهم.
وصول هدايا غير مرغوب فيها عبر البريد.

قام طفلك بإيقاف تشغيل الكمبيوتر فجأة
عندما تدخل الغرفة.

االنسحاب من الحياة األسرية واإلحجام عن
مناقشة األنشطة عبر اإلنترنت.

راقب العالمات التحذيرية للطفل الذي يتم
استهدافه من قبل شخص مفترس عبر

اإلنترنت. يمكن أن تشمل:
 

→
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خطوات الحماية
قائمة

نصائح حول استعمال االنترنت

إرشادات للطفل إرشادات للطفل

نصائح لألولياء

تحدث إلى أطفالك! حافظ على خط
اتصال مفتوح وتأكد من أنهم يشعرون
بالراحة في اللجوء إليك عندما يواجهون

مشاكل عبر اإلنترنت.

اتبع قواعد األسرة ، وتلك التي وضعها مزود

خدمة اإلنترنت.

ال تنشر أبًدا أو تتاجر بالصور الشخصية.
ال تكشف أبًدا عن معلومات شخصية ، مثل
العنوان أو رقم الهاتف أو اسم المدرسة أو

الموقع.

استخدم فقط اسم الشاشة وال تشارك كلمات

المرور (بخالف مع الوالدين).

 

تحقق من فواتير بطاقتك االئتمانية والهاتف

بحًثا عن رسوم الحساب غير المألوفة.

اكتشف الحماية عبر اإلنترنت ، إن وجدت ،

التي تقدمها مدرسة طفلك أو مركز ما بعد

المدرسة أو منازل األصدقاء أو أي مكان يمكن

لألطفال فيه استخدام الكمبيوتر دون إشرافك.

تعامل مع طفلك بجدية إذا أبلغ عن تبادل غير

مريح عبر اإلنترنت.

ال توافق أبًدا عىل االجتماع وجًها لوجه مع أي
شخص قابله عبر اإلنترنت دون موافقة ولي

األمر و / أو إشرافه.

ال ترد أبًدا عىل بريد إلكتروني أو رسالة أو

منشور أو رسالة تهديد.

أخبر دائًما أحد الوالدين أو أي شخص بالغ

موثوق به عن أي اتصال أو محادثة كانت

مخيفة أو مؤذية.

 

اقضوا وقًتا عىل اإلنترنت مًعا لتعليم أطفالك

السلوك المناسب عبر اإلنترنت.

ضع الكمبيوتر في مكان عام حيث يمكنك

مشاهدة ومراقبة استخدامه ، وليس في غرف

النوم الفردية. راقب أي وقت تقضيه عىل
الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية.

ضع إشارة مرجعية عىل مواقع األطفال

المفضلة لسهولة الوصول إليها.

نصائح لألولياء



.Google قم بتغيير بعض إعدادات حساب طفلك على
إدارة تطبيقات طفلك على األجهزة الخاضعة لإلشراف: حدد
التطبيقات التي يمكن لطفلك تنزيلها أو شراؤها وحظر

التطبيقات أو السماح بها وتغيير أذونات التطبيقات.
إدارة وقت شاشة طفلك على األجهزة الخاضعة لإلشراف:
عّين وقت النوم أو حدود الشاشة اليومية ، واطلع على

الوقت الذي يقضيه طفلك على تطبيقات معينة.
تحقق من موقع جهاز Android الخاص بطفلك.

.Google Play تقييد المحتوى للكبار على

لرؤية موقع جهاز طفلك الذي يعمل بنظام Android أو إدارة
وقت الشاشة والتطبيقات عن بُعد ، تحتاج إلى تطبيق

.Family Link
 

بصفتك أحد الوالدين ، يمكنك استخدام Family Link للقيام
بأشياء مثل:

 

 

GOOGLE FAMILY LINK



تواصلو معنا:

FACEBOOK: SNAI3I DZ
INSTAGRAM: SNAI3I.DZ
WEBSITE: WWW.SNAI3I.ORG

شكرا لمتابعتكم 

https://web.facebook.com/snai3i.dz
https://web.facebook.com/snai3i.dz
https://web.facebook.com/snai3i.dz

