
 

 

 
   

     
 

           
                       

                     

                   

                  

  

 
       

                      

                      

                   

                       

                   

    

                      

                  

                    

   

                      

                  

                  

                  

                  

                       

              

 
      

                     

                      

                   

                 

                      

                    

                    

             

 
 
 
 

  

  

ARABIC
 

 للعائلة نصائح


التلفزيون مشاھدة وقت تحديد 

 .اإلعالم لوسائل العائلة إستخدام نبض جس/تعرفال اللخ من إبدأ
 طفلك إستخدام عليه يبدو لما واقعية صورة وضع خالل من البدء المفيد من ولكن لعائلتك، عقالنية قواعد- وتعديل- فرض من التخف

 مع فعلي بشكل طفلك فيھا يتواصل التي والكيفية الوقت إدراك خالل من يبدأ فاعل بشكل التلفاز مشاھدة وقت تقليل أن .اإلعالم لوسائل

 للحصول بنا الخاص اإلعالم وسائل إستخدام سجل إستخدام في تتردد ال( اإلعالم لوسائل طفلك إستخدام لمتابعة ساعة 24 فترة خذ .الشاشة

 نھاية عطل في عنھا اإلسبوع أيام خالل اإلعالم وسائل إستخدام يختلف كيف عليھم؟ المؤثرة اإلعالمية مجالبرا ماھي ).المساعدة على

 األسبوع؟

 .اويستم التلفاز اھدةشم وقت اليكون
 على موجود تطبيق من المفردات تعلم في يقضيھا وساعة الزومبي على النار طالقإ لعبة في الطفل يقضيھا ساعة بين كبير رقف ھناك

 أنه غمر .ذلك في ستغرقونھاي التي لمدةا إلى باإلضافة األطفال، يفعله ما في رّفك .اإلنترنت على موسيقية قطعة ليفتأ أو ذكي ھاتف

:التالية وراألم اإلعتبار بنظر أخذت إذا للتلفاز لكطف مشاھدة وقت زيادة يمكنك أنه إالً،قليال اإلستمتاع من الضير

به؟ منشغلونًفعال ھم ھل يقرأونه؟ أو به يلعبون أو يشاھدونه ما معًشخصيا األطفال اصلويت انًحقا مالمھ من أنه .الترابط 	•

إلى الفطاأل يدفع الشخصيات على عرفتال أو القصة مغزى إلى الوصول أنً؟مفيدا شيئأ ونيتعلم مارب ھم؟رأفكا على مستحوذ

 .التعلم من المزيد

 االطفال فيھا يتصارع التي األلعاب ھي كونت ربما .ما مھارة أو مادة أو موضوع في تتعمق ميةإعال مواد في فكر .الناقد التفكير 	•

 لىع البسيطة واأللعاب الرتيبة راتاتباالخ تكون قد . العقبات لتجاوز إستراتيجيات فيھا يتبعون التي أو األخالقية المشاكل مع

معھم تستمر معاني إلى التوصل أو التعمق في األطفال تساعد ال قد لكنھاوً،وتعليمياًممتعاًأمرا واألجوبة األسئلة ألعاب ارغر

 .طويلة لفترة

 المثال، سبيل على — ديدج محتوى خلق لىع األطفال قدرة ھي الرائعة التعليمية المنتجات من للعديد الھامة زاتيالم من .اإلبداع 	•

 .ماتعلموه بتجربة يقومون عندما التعلم حب من يدزملاب األطفال يشعر أن يمكن .أغنية أو نيةألكترو للعبة جديد مستوى

 باأللعاب المتعلقة واألنشطة المناقشات تعتبر .المحيط العالم مع اإلعالم وسائل تناسب كيفية فھم على أطفالكم ساعدوا .الكالم سياق 	•

للتلفاز، مشاھدتھم أو لعبھم أثناء األطفال مع تكون أنً.ياأساسًأمرا وص،الخص وجه على الصغار لألطفال بالنسبة األفالم، أو

 .التعلم مجال من وسعي أن يمكن رنتتباألن تتعلق ال بأنشطة والقيام منه، أستفادوا ما بخصوص أسئلة طرح

التلفاز مشاھدة مدة فيُفرقا دثحُالي أنه حيث-ًأيضا مھم أمر ھو منتظمة راتتلف التكنولوجية الوسائل عن اإلبتعاد أن الحسبان في ضع

.التكنولوجية الوسائل عنًبعيدا اإلستراحة على األطفال اًأيض يساعد ذلك أن بل ب،فحس

 .لةالمشك أساس عن إبحث
 االخذ يجب دھانع االخرى، األنشطة ممارسة عن األطفال إبعدت التي التكنولوجيا ھي غيرھا من أكثر قلقك تثير التي المشكلة كانت إذا

 من اًقلق كنت إذا .التكنولوجيا دامختسإ فيه اليتم الذي الوقت خالل النشط اللعب تشجيع إلى إضافة التلفاز متابعة وقت تقليل اإلعتبار بنظر

 يهف يتم ال وقت تحديد يجب عندھا األلكترونية، األجھزة نحو منصبة إھتماماتھم ونتك عندما األطفال لدى االجتماعية راتاالمھ ضعف

 المشكلة كانت إذا ).بإنتظام ذلك ارسةلمم رقالط إحدى ھي العشاء تناول فترة خالل التكنولوجيا إستخدام عدم( كعائلة اإلنترنت إستخدام

نومھم غرف خارج األجھزة إبقاء اإلعتبار بنظر األخذ يجب عندھاً،ليال النوم من افك قسط على األطفال ھؤالء ولحص عدم في تكمن

على يديوف اطعقم مشاھدة في األطفال إنشغال بسبب ذلك كان وسواء .السرير لىإ يتوجھون عندما الليل أثناء ألقل،ا على أو، اًتمام

 محفزة عقولھم يبقي الذي النصية الرسائل تدفق أو الشاشة من خارجال الساطع لضوءا بسبب أو زيونية،التلف البرامج مشاھدة أو اليوتيوب

.األطفال من الكثير لدى النوم على تؤثر التكنولوجيا فإن االسترخاء، علىًجدا

• 

• 

• 

CONNECTING  FAMILIES 

LS-ISD-Family Tip Managing Screen Time 
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