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دليل Family Link لألهل
دليل وضع القواعد الرقمية

األساسية للعائلة

تنتشر األجهزة الرقمية في عالمنا اليوم في كل مكان، ومن السهل اإلفراط في استخدامها إذا سمحنا 

بذلك. من المهم جًدا للعائالت فهم ووضع قواعد رقمية أساسية، وهي خطوة مهمة في تثقيف األطفال 

حول كيفية استخدام التكنولوجيا. ولكن قد يعتبر العديد من األطفال بأن هذه محاولة من قبل األهل 

لممارسة سلطتهم عليهم. ولكن يمكن من خالل الحديث مع األطفال مساعدتهم عىل فهم أهمية هذه 

القواعد. تركز الموضوعات الواردة أدناه عىل الميزات المتوفرة في تطبيق Family Link، ولكن يمكن ألي 

أهل االستفادة من النقاشات حول استخدام التكنولوجيا. يساعد تطبيق Family Link األهل عىل متابعة 

Family Link يمكن لألهل استخدام تطبيق .Android استخدام أطفالهم ألجهزة

.iPhone أو *Android عىل أجهزة

https://families.google.com/familylink/


 

إن تحديد الوقت المناسب لطفلك قضاءه في استخدام جهازه متروك لك، ولكن هناك طرق عديدة 

لالستعانة بتطبيق Family Link في وضع الحدود.

تيح لك Family Link إمكانية تعيين أذونات يومية لشاشة جهاز Android التابع لطفلك. هذه فرصة ممتازة 

لمناقشة وقت االستخدام المعقول لألجهزة مع طفلك ووضع حدود المالئمة لكال الطرفين. يمكن لكل من الوالدين 

واألطفال االطالع عىل مقدار الوقت المتاح للنظر إىل الشاشة، وبالتالي يمكن لألهل لعب دور نشط في إدارة وقت 

استخدام الطفل للتكنولوجيا، أو للطفل للمبادرة إىل إدارة وقت االستخدام بنفسه.

تحديد وقت النظر إلى الشاشة

من المهم تقليل العوامل المشتتة عندما يحين وقت الخلود للنوم لمساعدة الطفل في النوم جيًدا خالل الليل. 

يتيح تطبيق Family Link لألهل تحديد وقت النوم في الجهاز خالل الساعات التي يفترض أن يستريح فيها 

الطفل. من المهم شرح الفوائد العقلية والجسدية لالستعداد للنوم دون استخدام األجهزة وأهميته لحصول الجسم 

عىل الطاقة الالزمة للعب كرة القدم أو التركيز الالزم أثناء االختبار، عىل سبيل المثال. يمكن أيًضا استخدام هذا 

الوقت كفرصة للشرح لطفلك سبب محاولتك بنفسك تجّنب استخدام األجهزة الخاصة بك أثناء االستعداد للنوم.

تحديد وقت النوم

عندما يحين وقت القيام بالواجبات المنزلية أو الجلوس لتناول العشاء مع العائلة، يمكن لألهل قفل جهاز طفلهم 

باستخدام تطبيق Family Link. هذه فرصة رائعة إلجراء مناقشة واتخاذ قرار كعائلة حول متى يكون استخدام 

األجهزة أمرًا مقبوًال، ومتى ال يكون. تتيح القدرة عىل قفل الجهاز عن بُعد في الوقت الفعلي للوالدين فرصة لشرح 

قراراتهم وتعزيز النقاشات العائلية، وبالتالي ممارسة اإلشراف واإلرشاد بالتزامن.

قفل جهاز الطفل عن ُبعد



عند دخول متجر Google Play، يمكن للطفل تصّفح األلعاب واألفالم والعروض والكتب وغيرها.

باإلضافة إىل ذلك، يتيح تطبيق Family Link لألهل ما يلي:

تحدث مع طفلك حول تصنيفات المحتوى المختلفة الموجودة (مثل "E للجميع" مقارنًة ب "Teen") لشرح سبب 

وجود هذه القيود لمستويات عمرية مختلفة، ومساعدتهم عىل فهم نوع المحتوى الذي تعتقد أنه مناسب لهم .

من األسهل بكثير التحدث مع أطفالك حول التكنولوجيا إذا كنت مطلًعا عىل كيفية استخدامهم ألجهزتهم. هل 

يحب طفلك الدردشة؟ اللعب؟ هل هو قارئ نهم؟ تحدث مع طفلك عن التطبيقات واأللعاب التي يستمتع بها أكثر 

من غيرها واطلع عىل استخداماتهم من خالل تقارير نشاط تطبيق Family Link. توفر هذه التقارير تحليالً للوقت 

الذي يقضيه طفلك في كل تطبيق يومًيا وأسبوعًيا وشهريًا.

تقييد أنواع المحتوى المرئي عىل أساس التقييمات

طلب الموافقة عىل تنزيل المحتوى (مجاني أو مدفوع)

مراجعة معلومات التطبيق عند طلب التنزيل لمعرفة ما إذا كان يحتوي عىل إعالنات

أو عمليات شراء داخل التطبيق أو أذونات قد يهمك االطالع عليها 

قيود المحتوى وأذونات التطبيق

استهالك المحتوى

تقارير نشاط التطبيق

قد تقرر أن الوقت األمثل للنظر إىل الشاشة لطفلك يعتمد عىل ما يشاهده أو يلعبه أو يتعلمه. إذا أظهرت تقارير 

النشاط أن طفلك يستخدم تطبيق معين بوتيرة عالية (مثل لعبته الجديدة المفضلة)، يمكنك إخفاؤه مؤقًتا من 

أجهزته. ناقش مع طفلك حول ما إذا كان يشعر أن الوقت الذي يقضيه في استخدام الجهاز صحي أم ال وإشرح له 

لما تطلب منه أخذ استراحة. لن يتم حذف سجّل استخدام التطبيق (مثل مستوى التقّدم في اللعبة أو األرقام 

القياسية) - سيختفي التطبيق ببساطة حتى تقرر إتاحته لطفلك مرة أخرى.

إخفاء التطبيقات

•

•

•



تحدَّث مع أطفالك عن فائدة اطالعك عىل موقع أجهزتهم.

تفعيل موقع الجهاز

مع تقدم طفلك في العمر، يمكنك تغيير العديد من إعدادات الحساب والجهاز الخاصين به في تطبيق

 Family Link. قم بإجراء محادثة مع طفلك حول هذه التغييرات، وكيفية مساعدتهم في إعدادهم إلدارة

حساباتهم واستخدامهم لألجهزة في المستقبل.

إضاًفة إىل مساعدة Family Link في البقاء عىل اطالع عىل ما يستكشفه طفلك، فهو مفيد أيًضا لتزويد األطفال 

بالمعلومات التي يحتاجونها حتى يصبحوا مستخدمين أذكياء وواثقين عىل اإلنترنت. "كلّنا أونالين" هو برنامج 

يهدف لمساعدة األطفال عىل استكشاف عالم اإلنترنت بأمان وثقة. بإمكانك بدء محادثة مع طفلك حول هذه 

المواضيع من خالل توقيع تعّهد "كلّنا أونالين" سويًا. يمكنك أيًضا توجيه أطفالك للعب لعبة "عالم اإلنترنت"، وهي 

عبارة عن لعبة مجانية عبر اإلنترنت التي تتناول كيفية إنشاء كلمات مرور قوية، التواصل عبر اإلنترنت ، وتجنب 

التصّيد االحتيالي ومحاوالت االحتيال، والحفاظ عىل سمعة المرء عبر اإلنترنت. ويمكن لألهل الوصول مباشرة إىل 

.Family Link لعبة "عالم اإلنترنت" عبر "نصائح للعائالت" الموجود في قائمة تطبيق

    في جهاز الطفل، يعمل Family Link عىل أجهزة Android التي تعمل بنظام Nougat 7.0 واإلصدارات األحدث 

.Lollipop 5.0و Marshmallow 6.0 وبعض األجهزة التي تعمل بنظام

google.com/familylink/setup مزيد من المعلومات عىل الرابط التالي

ضبط اإلعدادات مع تقدم األطفال بالعمر

إدارة اإلعدادات

التزام مشترك لكل العائلة
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https://support.google.com/families/answer/7103262
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_Pledge.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en/interland
https://families.google.com/familylink/setup/



