
 

اللعب لفترة طويلة أمام الشاشة يضر أعين 
 األطفال الصغار، حيث يسبب قصر النظر.

 
ة طويلة  يحذر أطباء العيون: إن النظر عىل مسافة قريبة لفتر
ومتكررة إىل الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي يؤدي إىل ِكتر 

ة وقرص ا ن بصورة كبتر  عن مقلة العير
ً
لنظر عند األطفال. فضال

 أن يتعلموا الرؤية 
ً
ع واألطفال أوال

َّ
ن عىل الُرض ذلك، يتعير

المكانية )ثالثية األبعاد(. وتمنع ذلك الشاشة المسطحة، ألن 
ي أيديهم. 

ن
 األطفال ال ُيمكنهم التقاط األشياء ف

 

لذلك ُيوصي األطباء: ُيحظر استخدام الكمبيوتر والهاتف 
من  أقلالمحمول والجهاز اللوحي ومشاهدة التلفاز لألطفال 

رسنوات! ُيمكن لألطفال  3 سنوات القيام بذلك  3من  األكب 
لمدة نصف ساعة يومًيا عىل أقىص تقدير، وبمسافة ال تقل 

. من المهم لنمو الع 30عن  ن ن الشاشة والعير ن نمًوا سم بير ير
ي ضوء ساطع لمدة 

ن
ل ف ن صحًيا أن يمكث األطفال خارج المتن

ن عىل األقل كل يوم.   ساعتير
 

 (2018)توصية مؤتمر الجمعية األلمانية لطب العيون لعام 
 

ة النوم ومدة الجلوس  توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحركة اليومية وفتر

 أمام الشاشات بداية من سن الرضاعة وحتر خمس سنوات: 

https://www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=news 

bv&snr=12809 
 

 لمتابعة القراءة حول األطفال والوسائط اإلعالمية: 

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien / 

 قواعد الوسائط اإلعالمية:
 

 تشغيل الوسائط قبل تشغيلها. حدد موعد إيقاف  •

ن  • ال تسمح لطفلك بالنقر عىل الكمبيوتر أو التقليب بير
 القنوات عشوائًيا. 

امج  • المناسبة لعمر الطفل واأللعاب ال تسمح إال بالتر
 الخالية من العنف. 

ا 
ً
 (/ https://www.flimmo.de)طالع أيض

 ليست جميع أفالم الرسوم المتحركة تناسب األطفال.  •

 تحدث مع طفلك عما يراه.  •
 قد تسبب األفالم غتر المعالجة اضطرابات النوم. 

ي إيقاف تشغيل و 
ن ينبغن الوسائط اإلعالمية قبل النوم بساعتير

 .  للحصول عىل نوم صحي

ح لهم  أوقف -يؤمن األطفال بما يرونه  • تشغيل اإلعالنات واشر
 السبب. 

 ال تستخدم الوسائط لمكافئة طفلك أو لمعاقبته أو لتهدئته.  •

ي إيقاف تشغيل جميع شاشات الوسائط اإلعالمية خالل  •
ينبغن

 تناول الطعام جماعًيا. 

ي غرفة يجب عدم  •
وضع التلفاز وأجهزة ألعاب الفيديو فن

 الطفل. 
 

Kontaktر : 

Landratsamt Rastatt 
Gesundheitsamt / Jugendamt  
Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt 
Tel. 07222 381-2300 

amt23@landkreis-rastatt.de 

www.landkreis-rastatt.de 

 

Frühförderverbund Rastatt 
der Sonderpädagogischen 
Beratungsstellen  
Herrenstr. 19, 76437 Rastatt 
Tel. 07222 77412-16 
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تعد الهواتف المحمولة/األجهزة اللوحية/التلفاز وكذلك 
الكمبيوتر جزًءا من الحياة اليومية لجميع األش. ويتحمس 

 األطفال لذلك. 
 

ي 
ي اليوم! أكتر من ذلك 30 ولكن: يكفن

ن
 دقيقة ف

 الصحي لألطفال!  سيرصن بالنمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر
 سنوات:رر6إىلرر3ماريحتاجهراألطفالرمنر

ي يطرحونها.  •
ة التر  اإلجابة عن األسئلة الكثتر

ا مع األطفال حتر يتعلموا التحدث بطريقة  • ً أن يتحدث اآلباء كثتر

 صحيحة. 

عليهم تجربة األشياء )اإلحساس والتذوق والشم واللمس  •

 جديدة. والمحاولة( حتر يتعلموا أشياًء 

يتعلم األطفال من خالل القيام باألشياء بأنفسهم  •

 والمحاولة وليس من خالل المشاهدة! 

، وتسلبهم الوقت الذي  • ن تجعل الوسائط األطفال سلبيير

 يحتاجونه للعب والحركة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ر  العبرمعي
 وليسرمعر

!ر  هاتفكرالذكي

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 إعالن

 
 القدوة:راآلباءرهمر

  ا شاشات الوسائط اإلعالمية فقط
ً
استخدم أنت أيض

ة محدودة. واطفئها عندما يريد  للهدف المحدد ولفتر

 طفلك أن يلعب أو يتحدث معك. 

ريتعلمرطفلكرر بعضرالنصائحرللحياةراليوميةرحتى
 كلرماريحتاجهرللمدرسة:ر

 

  :  العالم الواقغي أهم من العالم اإلعالمي

 اللعب    الَحكي 

 الغناء   اللهو 

 الرسم   البناء 

   القراءة بصوت عال   ة  الرحالت القصتر

 صنع المشغوالت اليدوية  الرياضة 

 التجول   التسلق 

 ركوب الدراجات دون دواسات 

  ن ي الطير
ن
 اللعب ف

 اللعب مع األطفال اآلخرين 

 كة لية المشتر ن  القيام باألعمال المتن

  ات السكون وحتر الملل مهمة لطفلك حتر فتر
 ينمي األطفال أفكارهم الخاصة. 

 

  ل يومًيا، حتر ن ي أن يخرج األطفال خارج المتن
ينبغن

 عندما تمطر. 
 

  ي عىل األطفال من
سنوات أن يتحركوا  6إىل  3ينبغن

ساعات، منهم ساعة  3يومًيا عىل األقل لمدة 
ن المتوسط  اوح بير واحدة يقومون فيها بمجهود يتر
والقوي. كل هذا ُيساعد طفلك عىل النمو بصورة 

 سليمة! 

 باروك
 مدينة

 راشتادت


