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حسًنا ، ما عليك سوى 
اختيار أي لعبة تحبها. 

ستكون هدية عيد 
امليالد الخاصة يب لك 

شكرا! أعتقد أنني وجدت 

اللعبة التي أريدها 



مكتوب هنا مصنف 
+18 ، ال تدع أي شخص 

دون السن القانونية 
يلعب.”

ال بأس!!

ال أعتقد أن هذا ... 
مناسب للعمر

ال تقلق بشأن هذا. ال 
بأس. أبلغ من العمر 
13 عاًما ولكني أبلغ 
من العمر 31 عاًما 



.. مل يكن األمر 

عىل ما يرام ..

قلت لك أال 
تلعب اللعبة  

تم تصنيف هذه األلعاب عىل +18 
لسبب ما. إنها تحتوي عىل محتوى 
كثري جًدا بحيث يتعذر عىل العقل 

األصغر التعامل معه. هذا هو 
السبب يف أنها مخصصة لألشخاص 
الذين تزيد أعامرهم عن 18 عاًما



أوه نعم ، مل أستطع النوم يف 

الليلة األوىل بعد أن لعبت تلك 

املباراة. لكن ال ميكنني مساعدة 

نفيس ... ماذا ميكنني أن أفعل؟

فقط حاول أن تراقب 

تصنيف العمر املادي. تذكر 

أن “الفضول قتل القطة

من املحتمل أن يكون لديك كوابيس 

من هذا مرة أخرى. سيؤثر ذلك عىل 

عادة نومك مرة أخرى. هل تتذكر 

العام املايض مع Dead Space؟ 



وأثناء تصفح اإلنرتنت ، ميكنك ضبط 

إعدادات الخصوصية لتحذيرك أو 

منعك من دخول املواقع التي ال 

تناسب العمر أيًضا!

 .Cyber-Surfer شكرًا

سأضع ذلك يف االعتبار 

يف املرة القادمة!



نصائح لآلباء

نشاط ممتع لصغار املتعلمني
أكمل الجدول أدناه لتحديد التطبيقات واملواقع اإللكرتونية واأللعاب املناسبة أو غري املناسبة لك كمواطن 

رقمي. إذا مل تكن متأكًدا ، فاطلب املساعدة من أحد والديك أو شخص بالغ موثوق به!

املواد املناسبة  مواد غري مناسبة

ارشح حدود العمر واملحتوى غري املالئم تفرض العديد من املواقع أو األلعاب عىل اإلنرتنت قيوًدا دنيا للعمر. 

ارشح لطفلك أن حدود العمر موجودة لحاميته من املحتوى الذي قد ال يكون مناسبًا.

وضع القواعد األساسية

تحدث إىل طفلك واكتشف األشياء التي يحب القيام بها عرب اإلنرتنت. اتفق عىل مواقع الويب والتطبيقات 

واأللعاب األفضل بالنسبة لهم الستخدامها.

كن هادئًا ومطمئًنا

دع طفلك يعرف أنه ميكنه التحدث إليك أو إىل شخص بالغ موثوق به إذا صادف محتوى غري مناسب.

تشجيع التفكري النقدي 

ساعد طفلك عىل التفكري يف األنشطة التي يجب أو ال ينبغي أن يقوم بها عندما يكون متصالً باإلنرتنت.

تحدث عن الطرق اإليجابية الستخدام التكنولوجيا والعامل الرقمي 

أظهر لطفلك أنك تفهم دور التكنولوجيا واإلنرتنت يف حياتهم.




