
العربیة

ھل تر غبون في تعلم اللغة النیر  الندیة؟ أبحثوا عن مكان ضمن نطاق منطقتكم یمكنكم التواصل معھ عن طریق

موقع الویب www.huizenvanhetnederlands.be أو یمكنكم اإلستعالم عن ذلك في مدرسة أطفالكم.  

ترجمة ملصق إعالني: رسالة من المدرسة إلى األھالي 

 عريب( 7 نصائح بشأن بقاء طفلك أمام
شاشات األجهزة
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 عندما يجلس طفلك أمام التلفزيون أو الكمبيوتر، فإنه يعايش تجربة البقاء أمام شاشات األجهزة. نقدم لك 7 نصائح تضمن أن
يكون وقت بقاء طفلك أمام الشاشة محدًدا، وأن يقضيه يف ظل توافر جو من املرح ومناخ صحي

 بالنقاش مع طفلك، حدد التوقيت الذي يُسمح فيه لطفلك بالبقاء أمام الجهاز. عىل سبيل املثال، يف وقت محدد من اليوم مثل 
 فرتة ما بعد تناول وجبة العشاء. بالنسبة لأليام التي يذهب فيها طفلك إىل املدرسة وعطلة نهاية األسبوع واإلجازات، ميكنك وضع

      ترتيبات أخرى بالتشاور معه

 بالنقاش مع طفلك، حدد املدة التي يُسمح له خاللها بالبقاء أمام الجهاز. ارشح له أن بقاءه أمام شاشات األجهزة ملدة طويلة يرُض 
 بتطوره الشخيص. ضبط جهاز التنبيه من شأنه أن يساعد عىل التذكري بانتهاء املدة املسموح بها للبقاء أمام الجهاز. فمن الصعب
 عىل طفلك أن يقيم بنفسه »ما هو الذي يعترب مدة طويلة للبقاء أمام الجهاز«، أو أن يقيم الفرتة التي تنقيض خاللها مدة عرش

    دقائق عىل سبيل املثال

 بالنقاش مع طفلك، حدد املكان أو األماكن التي يُسمح فيها لطفلك باستخدام الجهاز: عىل سبيل املثال عىل الطاولة، يف السيارة،
عىل الكنبة، يف غرفة النوم...إلخ

 إذا كانت هناك عدة أجهزة يف املنزل )تلفزيون، جهاز لوحي )تابليت(، هاتف ذيك، جهاز ألعاب(، فعندئذ اعقد اتفاقات واضحة
 ومحددة مع طفلك بشأن استخدام كل جهاز. عادة ما يستخدم األطفال عدة أجهزة يف نفس الوقت. شجع طفلك عىل الرتكيز عىل

  استخدام جهاز واحد )وكن أنت نفسك مثاال جيًدا يُحتذي به يف هذا الشأن

 تختلف األسباب التي تدفع الطفل إىل استخدام األجهزة. فقط يؤدي طفلك واجباته املنزلية عىل الجهاز، أو يتحدث )يدردش( مع
أصدقائه أو مع أفراد من العائلة، أو يُشاهد األفالم، أو يلعب بعض األلعاب... أرشد طفلك ووجهه أثناء اختياره

 ابحث عن مواد مالمئة لطفلك )ملزيد من املعلومات يف هذا الشأن ميكنك زيارة موقع الويب                                ، أو ابحث 
 عن أراء اآلباء واألمهات اآلخرين يف املواد املعروضة(، وساعد طفلك عىل االختيار من بني العدد الكبري من املواد املعروضة عىل

اإلنرتنت. ابحث عن معلومات بشأن السن املناسب الذي ميكن لطفلك فيه، عىل سبيل املثال، أن يلعب لعبة أو أن يشاهد فيلًم...
إلخ. اتفق مع طفلك عىل أن يخربك عندما يرى شيئًا غريبًا أو غري الئق عىل الشاشة

 البقاء أمام الشاشة ليس دامئًا شيئًا سيئًا، فيمكن من خالله التعلم أو قد يكون وقتًا لالسرتخاء. كم ميكنك أن تقيض هذه اللحظات
مع طفلك وتشاركه يف االستمتاع بها. فيمكنكم أن تلعبا سويًا لعبة ما أو أن تشاهدا فيلًم، فقضاء مثل هذه اللحظات مع األب و/

أو األم يُعد مبثابة لحظات خاصة وفريدة للطفل

Wanneer je kind voor de tv of computer zit, beleeft het schermtijd. 7 tips om de schermtijd 
van je kind te beleven in een leuk, gezond en afgebakend klimaat:  

1 Spreek (samen) af wanneer je kind schermtijd mag beleven, bijvoorbeeld op een vast moment zoals 
na het avondeten. Voor schooldagen, weekend, vakantie kan je andere afspraken maken. 

2 Spreek (samen) af hoelang je kind voor een scherm mag. Leg uit dat te veel schermtijd schadelijk is 
voor zijn ontwikkeling. Een wekkertje helpt om het einde van de schermtijd e bepalen. Je kind kan zelf 
moeilijk inschatten wat te lang is of hoelang tien minuten duurt.

3  Spreek (samen) af waar je kind een scherm mag gebruiken: aan tafel, in de auto, in de zetel, in de 
slaapkamer ...

4 Zijn er verschillende schermen (tv, tablet, smartphone, spelconsole …) in huis? Maak per toestel 
duidelijke afspraken. Kinderen gebruiken  verschillende schermen vaak tegelijkertijd. Moedig je kind 
aan om zich op één scherm te focussen (en geef zelf ook het goede voorbeeld).

5 De reden waarom je kind een scherm gebruikt, verschilt. Je kind maakt er huiswerk, praat er met  
vrienden/familie, kijkt een film, speelt een spel … Begeleid je kind in zijn keuze.

6 Ga op zoek naar geschikt materiaal (check www.medianest.be of zoek op wat andere ouders van 
het materiaal vinden) en help je kind om een keuze te maken in het ruime aanbod. Zoek op vanaf 
welke leeftijd een spel, film … geschikt is. Spreek af dat je kind je aanspreekt wanneer hij iets vreemds 
of ongepast op het scherm ziet verschijnen.

7 Schermtijd is niet altijd slecht en kan ontspannend of educatief zijn. Schermtijd kan je ook samen 
beleven. Samen een spel spelen of een film(pje) bekijken met mama/papa beleeft je kind als een 
bijzonder moment.

(Bron: MediaNest)

7 tips voor schermtijd
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Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.
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