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 مجرد التفكیر بما قد یصادفه طفلك عند التصفح عبر اإلنترنت یبعث على القلق. تحقق من أهم نصائحنا المتعلقة بالسالمة على اإلنترنت
 للتأكد من أن التعلم عبر اإلنترنت تكون تجربة إیجابیة لك ولطفلك:

 
 لنكتشف اإلنترنت مًعا1.

 كن الشخص الذي ُیعر ِّ ف طفلك إلى اإلنترنت. بالنسبة لكل من الوالدین والطفل ، یعد اكتشاف اإلنترنت مًعا میزة. حاول العثور على مواقع
 ویب مثیرة وممتعة بحیث یمكنكم مًعا تحقیق موقف إیجابي تجاه استكشاف اإلنترنت. وهذا یمكن أن یسهل مشاركة التجارب اإلیجابیة

 والسلبیة في المستقبل.
 

 وافق على قواعد طفلك الخاصة باإلنترنت2.
 حاول التوصل إلى اتفاق مع طفلك حول اإلرشادات التي تنطبق على استخدام اإلنترنت في منزلك. إلیك بعض النصائح للبدء:

 ناقش متى یكون من المقبول لطفلك استخدام اإلنترنت●
 االتفاق على كیفیة التعامل مع المعلومات الشخصیة (االسم والعنوان والهاتف والبرید اإللكتروني)●
 ناقش كیفیة التصرف تجاه اآلخرین عند اللعب أو الدردشة أو البرید اإللكتروني أو المراسلة●
 توافق على نوع المواقع واألنشطة المسموح بها في عائلتنا●
 اتبع القواعد بنفسك! أو على األقل اشرح لماذا تختلف القواعد للبالغین.●

 
 شجع طفلك على توخي الحذر عند الكشف عن المعلومات الشخصیة3.

 یجب أن تكون القاعدة البسیطة لألطفال األصغر سًنا هي أن  الطفل ال یجب أن یذكر اسمه أو رقم هاتفه أو صورته دون موافقتك .
 یجب تشجیع األطفال األكبر سًنا الذین یستخدمون مواقع الشبكات االجتماعیة مثل Facebook على االنتقائیة بشأن المعلومات
 الشخصیة والصور التي ینشرونها في المساحات عبر اإلنترنت. بغض النظر عن إعدادات الخصوصیة ، بمجرد أن تكون المادة

 على اإلنترنت ، ال یمكنك التحكم في من یراها أو كیف یتم استخدامها
 

 تحدث عن المخاطر المرتبطة بمقابلة "األصدقاء" عبر اإلنترنت شخصًیا4.
 یجب أن یفهم البالغون أن اإلنترنت یمكن أن تكون مكاًنا إیجابًیا للقاء األطفال ، حیث یمكنهم التعرف على الشباب اآلخرین وتكوین

 صداقات جدیدة. ومع ذلك ، من أجل السالمة وتجنب التجارب غیر السارة ، من المهم أال یقابل األطفال الغرباء الذین التقوا بهم
  عبر اإلنترنت دون أن یرافقهم شخص بالغ تثق به. على أي حال ، یجب أن یحصل الطفل دائًما على موافقة الوالدین أوًال.

 
 

 باإلضافة إلى ذلك ، من الجید أن یكون لدیك خطة آمنة مثل أن تقوم باالتصال بالطفل بعد وقت قصیر من بدء االجتماع حتى تتمكن
 من انهاء االجتماع "اإلنقاذ" إذا شعر الطفل بعدم االرتیاح.

 
 علم طفلك حول تقییم المعلومات والوعي النقدي للمعلومات الموجودة على اإلنترنت.5.

 یستخدم معظم األطفال اإلنترنت لتحسین وتطویر معرفتهم فیما یتعلق بالعمل المدرسي واالهتمامات الشخصیة. یجب أن یدرك
 األطفال أنه لیست كل المعلومات الموجودة على اإلنترنت صحیحة ودقیقة وذات صلة. وضح لطفلك كیفیة التحقق من المعلومات

 التي یعثر علیها من خالل مقارنتها بمصادر بدیلة حول نفس الموضوع. اعرض لهم مواقع موثوقة یمكنهم استخدامها لمقارنة
 المعلومات.

 



 
 ال تكن شدید اللهجة عند انتقادك لما قد یكتشف طفلك خالل البحث في اإلنترنت6.

 قد یصادف األطفال مواد للبالغین عن طریق الصدفة على الویب. أیًضا ، كما قد یجوز أن الطفل قام بالبحث عن عمد عن مثل هذه
 المواقع ؛ تذكر أنه من الطبیعي أن یكون األطفال فضولیین بشأن المواد المحظورة. حاول استخدام هذا كمدخل لمناقشة المحتوى

 معهم ، وربما ضع قواعد لهذا النوع من النشاط. كن واقعیًا في تقییمك لكیفیة استخدام طفلك لإلنترنت. لقد أدرجنا قائمة "محركات
 بحث األطفال اآلمنة" في أسفل هذا المستند.

 
 دع أطفالك یظهرون لك ما یحبون القیام به عبر اإلنترنت7.

 لتتمكن من إرشاد طفلك فیما یتعلق باستخدام اإلنترنت ، من المهم فهم كیفیة استخدام األطفال لإلنترنت ومعرفة ما یرغبون في
 القیام به عبر اإلنترنت. دع طفلك یظهر لك المواقع التي یحب زیارتها وماذا یفعل هناك ومن ثم حاول إرشاده وتوجیهه دون تعنیف

  حتى تحافظ على الثقة المتبادلة بینك وبین طفلك.
 

 تذكر أن الجوانب اإلیجابیة لإلنترنت تفوق السلبیات.8.
 اإلنترنت مورد تعلیمي وترفیهي ممتاز لألطفال. شجع طفلك على االستفادة القصوى منه واستكشاف اإلنترنت إلى أقصى إمكاناته.

  
 راجع موقعنا على اإلنترنت للحصول على بعض مقاطع فیدیو األمان عبر اإلنترنت التي یمكنكم مشاهدتها كآباء ، وبعضها یمكنك

 مشاهدتها مع أطفالك.
 

 یوجد أیًضا اتفاقیات أمان إلكترونیة في صفحة القبول لدینا ، من ضمن الوثائق المطلوبة لدعم طلبات التسجیل والقبول. هذه
 لالستخدام من مرحلة التأسیس / مرحلة ما قبل الروضة وما فوق. یمكن استخدامها لبدء محادثة مع طفلك.

 
 

 
 

  



 
 موارد ومعلومات السالمة اإللكترونیة للوالدین

 
 
UK 
 
Internet Matters قضایا اإلنترنت 
https://www.internetmatters.org/ 

● Online issues مشاكل اونالین 
● Advice by age groups - 0-14+years نصائح ألعمار دون األربع عشرة سنة  
● Device setting controls كیفیة تجهیز اآللة 
● Guides and resources دالئل وموارد 

 
UK Safer Internet األمن اإللكتروني في المملكة المتحدة  
https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/parents-and-carers 

● Tips نقاط 
● Advice نصائح 
● Guides دلیل 
● Resources موارد 
● Activities to do with your children أنشطة لألطفال 

 
USA 
 
Internet Safety 101 
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia 

● Provides a number of helpful parental guides نصائح لألهل 
 
Department of Justice دائرة العدل 
https://www.justice.gov/criminal-ceos/children-internet-safety 

● Hints and tips for parents on all aspects of e-safety نصائح عامة لالهل عن كل ما یتعلق باالمن االلكتروني   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.internetmatters.org/
https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/parents-and-carers
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia
https://www.justice.gov/criminal-ceos/children-internet-safety


 
 

  محركات البحث التي تعتبر آمنة الستخدام  لألطفال وال تدعم اإلعالنات
 

1. Kidtopia  
 

 "Kidtopia هو محرك بحث آمن مخصص للطالب من Google لمرحلة ما قبل المدرسة وطالب المرحلة االبتدائیة ،
 وال یقوم بفهرسة سوى مواقع الویب المعتمدة من المعلمین."

 
2. Kids search engine 

 "KidsSearch.com هو محرك بحث آمن لألطفال. نستخدم تقنیة البحث اآلمن من Google وأدوات التصفیة المتقدمة لمحتوى الویب.
 نحن نقدم روابط صدیقة لألطفال من خالل دلیلنا ، ویتم مراجعة كل موقع من قبل الزمالء للحصول على المحتوى المناسب والفائدة والمرح

 
3. Kiddle 

 "Teach the Children Well عبارة عن مجموعة من الروابط لمواقع تم اختیارها بعنایة من قبل المعلم للطالب وكذلك أولیاء
 أمورهم ومعلمیهم. تم تصمیم الموقع للصفوف االبتدائیة ولكن العدید من المواقع ستكون أیًضا ذات أهمیة للطالب األكبر سًنا.

 
4. Teach the Children Well 

 "إن Kiddle هو محرك بحث مرئي لألطفال تدعمه Google ، ویوفر بحًثا آمًنا عن الویب والصور والفیدیو لألطفال. یتم فحص
 النتائج من قبل المحررین.

 
5. DuckDuckGo 

 لم یتم تصمیم DuckDuckGo بالضرورة لألطفال ولكنه یوفر میزات تسمح للمستخدمین بالبحث في الشبكة دون المساومة على
 معلوماتهم الخاصة والشخصیة. ال یقوم DuckDuckGo بتخزین سجل البحث ، وال یعرض اإلعالنات ، وال یتتبع المستخدمین.

 
6. GoGooligans 

 GoGooligans هو محرك بحث لألطفال آخر یوفر عدًدا من المیزات المهمة بما في ذلك: استخدام فهرس Google السترداد
 النتائج ، وتطبیق أنواع مختلفة من میزات التصفیة ، واستبعاد المواقع والكلمات الرئیسیة غیر المالئمة ، وعرض البحث بأكثر من

 30 لغة والعدید من المیزات األخرى.
 

7. KidRex 
 "KidRex هو بحث ممتع وآمن لألطفال ، من قبل األطفال! تؤكد عملیات بحث KidRex على صفحات الویب ذات الصلة

Google وتستخدم تقنیة ™ Google Custom Search باألطفال من جمیع أنحاء الویب بالكامل وهي مدعومة من 
" .™ SafeSearch 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiddle.co/


 
 

 المواقع التي تدعم اإلعالنات
 

1. Safe Search Kids 
 یستخدم Safe Search Kids بحث Google اآلمن لتوفیر نتائج البحث. كما یوفر میزات أخرى للبحث بأمان عن الصور

 ومقاطع الفیدیو ومواقع الویكي.
 

2. Fact Monster 
 "Fact Monster هو موقع مرجعي مجاني للطالب والمعلمین وأولیاء األمور. احصل على مساعدة في الواجبات المنزلیة واعثر

 على حقائق حول آالف الموضوعات ، بما في ذلك الریاضة والترفیه والجغرافیا والتاریخ والسیرة الذاتیة والتعلیم والصحة ".
 
 

3. Cybersleuth Kids 
 "محرك بحث تعلیمي شامل ، ودلیل ومساعد الواجبات المنزلیة لطالب K-12. یتضمن مقاطع فیدیو وأنشطة ومطبوعات والعاب

 والمزید "
 

4. KidzSearch 
 "محرك بحث آمن مناسب لألطفال. تعمل تقنیة البحث اآلمن لـ KidzSearch دائًما وال یمكن إیقاف تشغیلها بمسح ملفات تعریف

 االرتباط أو باستخدام جهاز كمبیوتر مختلف. یتم دائًما تصفیة او مراقبة النتائج بشكل صارم من قبل المحرك نفسه. ال یحتاج الى
 تحمیل. خدمة عامة مجانیة ".

 
 

 
 

 مصادر محركات البحث
 

● https://www.commonsensemedia.org/lists/kid-safe-browsers-and-search-sites# 
● http://www.educatorstechnology.com/2013/01/5-safe-search-engines-for-kids.html 
● http://ivyjoy.com/rayne/kidssearch.html 
● https://www.onlinesafetysite.com/best-search-engine-for-kids 
● https://www.familyeducation.com/life/internet-safety/6-safe-search-engines-kids 
● http://www.bluecoatprimaryschool.com/media/E%20Safety/Child-Friendly_Seach_Engine

s.pdf 
 

http://cybersleuth-kids.com/
http://www.bluecoatprimaryschool.com/media/E%20Safety/Child-Friendly_Seach_Engines.pdf
http://www.bluecoatprimaryschool.com/media/E%20Safety/Child-Friendly_Seach_Engines.pdf

