
؟مع اآلخرين مشاركتها عليه ر التي ال ينبغيالبيانات والصو  علم بعلى  هوهل ؟ و وحدهل بعض التطبيقات تثبيتب القيام طفلكمينبغي ل هل  

 اآلباء لعديد منبالنسبة لأمر صعب  أو ما يشابههاهذه األسئلة  مثل اإلجابة علىلطفلكم؟  مالئمة آب الُمستخدمة ت أوالواتسسناب شاتطبيقات الهل 

    .بخصوص " إقتناء الهاتف الذكي أم ال الصائب قرارالتخاذ إ على ممساعدتك التاليةقائمة المراجعة  من خاللنريد  .و األمهات

أمثل"  قاط، كلما كان طفلكم "على استعدادكلما تم تحديد عدد أكبر من الن  . لهاتفه الذكيعند استخدامه  مطفلكالتي يعرفها ط اقضعوا عالمة على الن  

.مع طفلكمقاط المتبقية األخرى . ننصح بمناقشة الن  ستخدام هاتفه الذكيإل  

 

 

 قائمة المراجعة
؟ الذكيالهاتف  الستخدام جاهز طفليهل        

 

 يستطيع طفلكم القيام بما يلي:
 

 

 

  ( إعداد قفل الشاشةرقم التعريف الشخصي أو كلمة السر، حداث تغييرات هناك )تغيير إواستدعاء إعدادات األمان 
 

   ( َتْعِريَفةمسبًقا أو  المدفوعة) ستخدام الهاتف الذكيإل ()الشهرية كلفةالت  معرفة 

بإجراء اإلعدادات المناسبة على الجهازم ياقال( وعمليات الشراء داخل التطبيق)مثل  نةعي  مُ  تكاليفب عرف على ما بإمكانه تطل  الت     

بشكل مستقل بلوتوثالو  الويالنو  الجي بي إسة تنشيط وإلغاء تنشيط إشار    

تحاد األوروبيخارج اإل العطالت قضاءأو إيقافه أثناء السفر أو  تجوال البياناتتشغيل    

تمامن المعلو مكن الحصول فيه على المزيدالذي ي المكانمعرفة  ؛أذونات التطبيق مالئمةومدى الخصوصية تقييم مخاطر   

في هذا النطاق وما هي الخيارات المتاحة (غير ذلك إلى ذلك الشروط واألحكام العامة، في المنتديات في  المث  
 

ما ال يليقعلى مواقع التواصل االجتماعي و مشاركته يليق ما معرفةو على اإلنترنت ور الخاصةالمعلومات / الص   التعامل بعناية مع   

 ةشاركم عدم و "الميسنجر"عن طريق أي شخص  ةناهإ عدممجال الرقمي )على سبيل المثال، أيًضا في الحقوق اآلخرين م ااحتر
    ين باألمربدون الحصول على موافقة المعني   على مواقع التواصل االجتماعي اآلخرين مع معلوماتالوغيرها من أ صورالو  بياناتال

(غير ذلك إلى ذلك الكراهية في الشبكة خطاب عنغ يتبللو ا   
 

 العناوين الحصول على طلبات و ةلتهديدي)الرسائل ا عنها آلباء أو غيرهم من األشخاص ذوي الثقةا إبالغ التي يجب كلاالمشمعرفة 

غير ذلك( إلى ذلكاإلبتزاز محاوالت  و إباحيةصور على أو  الشخصية   

 9الهاتف المحمول بعد الساعة  أو إغالق الطعام تناولأثناء اإلستخدام ستخدام الهاتف المحمول )مثل عليها إلفق ت  القواعد الم  فهم وقبول 
(غير ذلك إلى ذلك مساءً    

(ستخدامبأوقات اإل )خاصة فيما يتعلقفي الحياة اليومية  يتهاأهمواستخدام الهواتف المحمولة عن  لسؤال النقديا    

عاياتالد  عامل مع مختلف أشكال وفهم كيفية الت   اإلعالناتف على التعر     

 
المواقع التالية: زيارة  كميمكنتطبيقات الوالنصائح حول الهواتف المحمولة و المعلوماتمزيد من لل   
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