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و�تذكروا:
ء �ي �يد�يو للك �ش طع �ن رة اإعال�ن�ية أو �تط�ب�يق أو م�ت  ه�ناك �نسش

كم الذك�ي أو اإذا ك�ن�تم �بط اإعدادات ها�ت�ن ر�ي�بًا ، اإذا أرد�تم �ن  �ت�ت
 المعلومات

ن
�يد م� ل� مرن ة اإ �بحاحب

�بل رة م�ن �ت اء هذه ال�ن�ش �ن�ش �تم اإ
�ي مد�ي�نة �نو�يمو�نس�تر �باب �ن ال والسش دا�أرة حما�ية الأط�ن

!

:



اء ، م�ز الم��تمل أول�ياء الأمور الأع�ز
:أن �يكون لد�يكم ال�ت�اؤل ال�تال�ي ك�ش�ي�ا

وع و�ا�أل �زصا�أح ع�ز موصز
�ز�ت��زت ال�تواصل ع�ج� الإ

 أي عمر �يو��ي
ن

مرح�با. لدي �ؤال: م�
؟ دام الها�تف الذك�ي �براء �با��تحن الحن

ا اهرنً ل�ي حب همت. م�ت� �يكون ط�ن د �ن اها، ل�ت
؟ هل �تماع�ي دام و�ا�أل ال�توا�ل الإحب لإ��تحن

؟ رى ل�ي لد�يك �نص�يحة أحن

اد/معاكس: م�ت� �ت�ترك �ؤال مصن
ود رده أو �ي�ت لك �يذهب لل�تسوق �بم�ن ط�ن

ارع؟ �ي السش ة �ن الدراحب

د �يد �ن �ي الإ��تعداد الحب ن �ن
السر �يكم�

طار والمصا�أد. المهم أن �يكون الأحن
عالم ًا لو�ا�أل الإ حب ًا/�نا�ن اهرن ل حب .الط�ن

مت �ي ال�بدا�ية و�ت لك �ن ت ط�ن �ت اإذا را�ن
سوف ل ، �ن ء مع الط�ن �ي �بط لك �ش �بصن

ل م�نك ما هو مهم. ح�يث أن �تعلم ال�تعامل مع الو�ا�أط�ي�تعلم الط�ن
�به �تعلم دامها، �يسش عالم�ية دون ا��تحن الإ

ة ة دون ركوب الدراحب ركوب الدراحب

ق م�ز الها�تف الذك�ي ا�أمة ال�ت��ت �ت
ا�ة �بك ��تعدادات الحن الإ ا�أمة �ت

هاز ال�ج
ال؟ �بط اإعدادات الأط�ن هل �تم �ن
هل لد�يكم لكمة �ر م�نا��بة ؟

هاز الحب ة ا�ش ات السش �بط�تم أو�ت هل �ن
؟

ن
ر�ي� �تم اإعطاء لكمة المرور لالآحن سش هل �نا�ت

ال؟ ات م�نا��بة لالأط�ن م�يع ال�تط�ب�ي�ت هل حب

دام ��ت�ز الإ
م �ب�يا�نات مس�بق؟ هل �تم �تحد�يد ححب

اء دا�أمًا عل� ا�تصال مع الأهل؟ رور�ية ال�ب�ت �ن
د�يدة معًا؟ اء الحسا�بات الحب �نسش هل �تم اإ

ل� هل �تم اإعداد الو�ول اإ
ات مًعا؟ ر ال�تط�ب�ي�ت م�تحب

�ي لك م�ن؟  معلومات العمر �ن
ن

كد�تم م� هل �ت�أ

�ية الأول�: ة الص�ز الدرد�ش
�ي عال �ن �ير �ن و عن ة أحد أول�ياء الأمور كعصن ا�ن اإ�ن

�ية؟ ة الص�ن الدرد�ش
؟ ص�ي حن ة اإعدادات الملف السش سش هل �تمة م�نا�ت

؟



ال �جال�تو�ت� للأ��جاب ال�تال�ية ع� الأط�ز �ي�ش
وا�أ�ي  الر�ا�أل / ال�بر�يد العسش

ن
ًدا م�  عدد ك�ب�ير حب
ات الل�يل�ية  الدرد�ش

ها�نات  الإ
 ال�نم�يمة

ات ال�ن  الحن
ص�ية حن ذون له للصور السش �ير الم�أ دام عن ��تحن  الإ

�ي المحاد�شات ر�باء �ن ود العن  وحب

ال م�ز ال�تال�ي اف الأط�ز �ذروا! �ي�ز اإ
ا�ة ر �ب�يا�نا�تهم أو �ور حن  �نسش

ة ر�ن �يد�يو المحظورة أو الم�ت اطع ال�ن  م�ت
�باح�ية  الصور الإ

 ال�تهد�يدات
 ال�ت�نّمر

 الع�نصر�ية
ة ال�يم�ي�ن�ية الم�تطر�ن  الصور

اركةلكمة ص�ية اإذا �تم مسش حن  �نس�ن المعلومات السش
 

ن
ر�ب�ي� الم�ت اء        السر مع الأ�د�ت

ا�جلت مع �ي �جا�ز�تظام م�ت  �ز�ج
�ي �زو�يمو�ز��ت� ال �ز الأط�ز

علوا  ماذا �يمك�ز لأول�ياء الأمور أن �ي�ز
اءة؟ ل�يص�ج�وا أك�ش�ك�ز

عالم  و�ا�أل الإ
ن

�يدا ع� سكم حب  علموا أ�ن�ن
�ن�ية �ير الحما�ية ال�ت�ت  �تو�ن

طار �يف حول الأحن  ال�ت�ش�ت
ل الحما�ية الذا�ت�ية  �تعل�يم الط�ن

لك م�تكرر عالم �بسش  و�ا�أل الإ
ن

�ي الح�ياة ال�يوم�ية  ال�تحدث ع� �ن
ل �ي الم�نرن عالم�ية �ن ة الإ ا�ن  ال�تعر�يف �بال�ش�ت

رد حظرها  محب
ن

دم �بدا�أل �بدًل م�  �ت
�ي مرم� ط �ن �ت دم �ن م�ية �تس�تحن ة الر�ت هرن  دع الأحب

 ال�بصر )أمام ول�ي الأمر)
 ح�ت�

ن
ر�ي� ل� �ت�بادل الآراء مع أول�ياء الأمور الآحن  ا�َع اإ

ولة„�يُسم� ك�يد م�ت ع�ي ل�ت�أ �ي�يم وا�ت راء �ت�ت  اإحب
ن

 م�
ن

ل أ�نا„ �ت�تمك� عل ذلك ، اإ م�يع �ب�ن للحب
�ي حالة  حازمًا، ل ��يما �ن

ن
 �بالحوادث وك�

ن
 ل �تس�ته�ي�

ص�ية والمح�توى حن وق السش رام�ي ال�ت�نمر وا�ن�تهااكت الح�ت حب الإ

اءًة أول�ياء الأمور أك�ش� ك�ز
�جل  م�ز �ت






