قائمة المراجعة
هل طفلي جاهز الستخدام الهاتف الذكي ؟
هل ينبغي لطفلكم القيام بتثبيت بعض التطبيقات لوحده؟ و هل هو على علم بالبيانات والصور التي ال ينبغي عليه مشاركتها مع اآلخرين؟
هل تطبيقات السناب شات أوالواتس آب المُستخدمة مالئمة لطفلكم؟ اإلجابة على مثل هذه األسئلة أو ما يشابهها أمر صعب بالنسبة للعديد من اآلباء
و األمهات .نريد من خالل قائمة المراجعة التالية مساعدتكم على إتخاذ القرار الصائب بخصوص " إقتناء الهاتف الذكي أم ال.
ضعوا عالمة على النقاط التي يعرفها طفلكم عند استخدامه لهاتفه الذكي .كلما تم تحديد عدد أكبر من النقاط ،كلما كان طفلكم "على استعداد أمثل"
إلستخدام هاتفه الذكي .ننصح بمناقشة النقاط المتبقية األخرى مع طفلكم.

يستطيع طفلكم القيام بما يلي:



استدعاء إعدادات األمان وإحداث تغييرات هناك (تغيير رقم التعريف الشخصي أو كلمة السر ،إعداد قفل الشاشة )



معرفة التكلفة (الشهرية) إلستخدام الهاتف الذكي (المدفوعة مسب ًقا أو َتعْ ِري َفة)



التعرف على ما بإمكانه تطلب تكاليف ُمعينة (مثل عمليات الشراء داخل التطبيق) والقيام بإجراء اإلعدادات المناسبة على الجهاز



تنشيط وإلغاء تنشيط إشارة الجي بي إس و الويالن و البلوتوث بشكل مستقل



تشغيل تجوال البيانات أو إيقافه أثناء السفر أو قضاء العطالت خارج اإلتحاد األوروبي
تقييم مخاطر الخصوصية ومدى مالئمة أذونات التطبيق؛ معرفة المكان الذي يمكن الحصول فيه على المزيد من المعلومات



مثال في الشروط واألحكام العامة ،في المنتديات إلى ذلك غير ذلك) وما هي الخيارات المتاحة في هذا النطاق



التعامل بعناية مع المعلومات  /الصور الخاصة على اإلنترنت ومعرفة ما يليق مشاركته على مواقع التواصل االجتماعي وما ال يليق



احترام حقوق اآلخرين أي ً
ضا في المجال الرقمي (على سبيل المثال ،عدم إهانة أي شخص عن طريق "الميسنجر" و عدم مشاركة
البيانات و الصور أوغيرها من المعلومات مع اآلخرين على مواقع التواصل االجتماعي بدون الحصول على موافقة المعنيين باألمر
و التبليغ عن خطاب الكراهية في الشبكة إلى ذلك غير ذلك)



معرفة المشاكل التي يجب إبالغ اآلباء أو غيرهم من األشخاص ذوي الثقة عنها (الرسائل التهديدية و طلبات الحصول على العناوين
الشخصية أو على صور إباحية و محاوالت اإلبتزاز إلى ذلك غير ذلك)



فهم وقبول القواعد المتفق عليها إلستخدام الهاتف المحمول (مثل اإلستخدام أثناء تناول الطعام أو إغالق الهاتف المحمول بعد الساعة 9
مسا ًء إلى ذلك غير ذلك)



السؤال النقدي عن استخدام الهواتف المحمولة وأهميتها في الحياة اليومية (خاصة فيما يتعلق بأوقات اإلستخدام)



التعرف على اإلعالنات وفهم كيفية التعامل مع مختلف أشكال الدعايات

للمزيد من المعلومات والنصائح حول الهواتف المحمولة والتطبيقات يمكنكم زيارة المواقع التالية:
www.klicksafe.de/smartphones
www.klicksafe.de/apps
www.handysektor.de

