
 نعم بالطبع!
ولكن....

 دعم اتخاذ القرار للعائ
ت عندما يتعلق
ا�مر بوسائل ا�ع
م.

ا�ن أريد أنا
  أيًضا هاتًفا ذكًيا

خاص بي!
��



 يريد \ تريد ميكا هاتًفا ذكًيا منذ وقت طويل. من الواضح ـ أن
العديد من الط�ب لديهم هواتف ذكية بالفعل.

 لم تعد عمة ميكا
 بحاجة إلى هاتفها

 الذكي القديم وترغب
 في إعطائه لميكا.

 لكنها تسأل ا�سرة
 قبل تسليم الهاتف

الذكي:

  بالطبع من الممكن
 أن يحصل/ تحصل
ميكا على هاتفي.

 هل يعد \ تعد ميكا
 جاهزاً \ جاهزًة

 لهاتفه الذكي
الخاص؟

واحد



 يمعن ا�هل التفكير والتأمل. ايًضا
ميكا يفكر \ تفكر في ا�مر بجدية.

ما هو المانع من
  أن يكون لميكا

هاتف ذكي؟

   إثنان



ما الذي يدور في ذهنك؟
اسأل طفلك أيضا!

 
 

 يخبرنا األطفال وكذلك الكبار

 بهذه المخاوف واالعتراضات

 عندما يتعلق األمر بهاتفهم

الذكي األول:

يمكن أن تؤدي ل�دمان

 النوايا الخطيرة
وا�جرامية للبالغين

 � تهمل أشياء أخرى،
 مثل المدرسة،

 والهوايات، وممارسة
 الرياضة والحركة

 ا�رهاب النفسي على
 ا�نترنت واستخدام

 المصطلحات اللغوية
القاسية

 هناك أشياء على شبكة
 ا�نترنت ليست مناسبة

ل£طفال

دون ذلك!

لكل طفل الحق في الحماية!
  ث¦ثة



 آه.  إذاً هناك أسباب منطقية تحول دون تحقيق
رغبة ا�طفال.

- ولكن أ توجد أسباب وجيهة مت�ك هاتف ذكي؟

يواصل الوالدان التفكير في ا�مر ويسأن طفلهما.

لماذا يريد \ تريد ميكا هاتًفا ذكًيا؟

  أربعة



لكل طفل الحق في المشاركة في العالم وأن
  يكون له رأي فيما يدور حوله!

  ما هي مبررات أن يكون لديك هاتف ذكي خاص بك بالنسبة
لعائلتك؟ طفلك لديه أفكاره الخاصة به – اسأله عنها!

 مشاهدة مقاطع
 الفيديو على

YouTube وTikTok

 يعلل األطفال والكبار ذلك من خالل ذكر

هذه المبررات لصالح الهاتف الذكي:
 عدم تفويت أي شيء

 والتواجد في قلب الحدث،
 على سبيل المثال أثناء

 الدردشة بين الزم¥ء
 بالصف المدرسي

 أن تكون قادًرا على البحث
 بسرعة عن شيء ما على

ا®نترنت

 ان تفعل المزيد بنفسك،
وتكون أكثر استق¥لية

 الفضول، والتعرف
 على ا²شياء الجديدة
 واختبارها، والتجريب

 الشخصي

 خمسة



 كيف يمكن تقوية ودعم ميكا في
التعامل مع الهاتف الذكي؟

ا�سرة في حالة شديدة من الحيرة.

 كيف يمكن النجاح في تحقيق رغبة ميكا في الحصول على
هاتف ذكي، وتوفير الحماية الكافية للطفل رغم ذلك؟

ا�سرة في حالة شديدة من الحيرة.

 كيف يمكن النجاح في تحقيق رغبة ميكا في الحصول على
هاتف ذكي، وتوفير الحماية الكافية للطفل رغم ذلك؟

ا�سرة في حالة شديدة من الحيرة.

 كيف يمكن النجاح في تحقيق رغبة ميكا في الحصول على
هاتف ذكي، وتوفير الحماية الكافية للطفل رغم ذلك؟

ستة

 كيف يمكن تقوية ودعم ميكا في
التعامل مع الهاتف الذكي؟

ا�سرة في حالة شديدة من الحيرة.

 كيف يمكن النجاح في تحقيق رغبة ميكا في الحصول على
هاتف ذكي، وتوفير الحماية الكافية للطفل رغم ذلك؟

ستة



لكل طفل الحق في دعم نموه
 ومهاراته واستق�ليته!

 يجد األطفال والكبار هذه األفكار

 للتشجيع والتقوية ودعم النمو عندما

يتعلق األمر بهاتفهم الذكي األول:

 ما الذي سيكون مفيدًا لطفلك؟ ما الذي يجب أن
 يعرفه الطفل ويكون قادر على فعله؟ هل هناك أي

شيء يمكن أن يقويك ويدعمك أنت وطفلك؟

معرفة وفهم المخاطر

 المناقشات والمحادثات
 الصريحة، وتجربة

التطبيقات مًعا

 مواقع الويب
 والتطبيقات وا�عدادات

الم�ئمة ل�طفال
 القيام بعمل شيء

 جماعي مشترك بشكل
 منتظم كنوع من

التعويض

 ا©تفاق مًعا على قواعد
 استخدام الهاتف الذكي

سبعة



 هذا مفيد! يمكن إلقاء الضوء على قضايا استخدام وسائل
ا�ع�م من عدة زوايا!

من خ�ل موازنة
  المخاوف وا�عتراضات في المقابل مع مبررات المشاركة،

يجد ا�باء مع ميكا العديد من ا�فكار للدعم والتقوية.

 معا يتم تنفيذ ا�فكار. أصبح ا�مر واضًحا للجميع ا�ن:
كلما زادت قدرة ومعرفة ميكا، زادت ثقة الوالدين في ميكا

 . هذه هي الطريقة
 التي تدير بها العائلة إمكانية مشاركة ميكا في العالم

(الرقمي) بشكل محمي وآمن في نفس الوقت!

 يمكنك أنت أيًضا موازنة رغبات ا�طفال والقضايا التربوية
المتعلقة با�ع�م بمساعدة حقوق ا�طفال!

 نتمنى لك حًظا سعيدًا في!

  الخ�صة



www.kinderrechte-digital-leben.de


