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 ه١٤٤٤جمادى األولى  ١٣|  ٢٠٢٢ديسمبر ٦

 

 )الوالدين( / )ولي األمر/ أولياء األمر(، ة/.   عزيزي الوالدالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 اإلنترنت الستخدامإرشادات السالمة  | المهاراتمجموعة أدوات |  أسعار الهاتف /العريضة ةاالجتماعي خدمات االنترنت للشريحة أسعار

 همة التي قد تكون مفيدة لكم.مأكتب إليكم ألقدم لكم بعض المعلومات ال .صحةوفي أفضل  بخيرآمل أن تكون 

 الهاتف: أسعار/ االجتماعيةأسعار خدمات االنترنت للشريحة 

الهاتف متاحة للناس مع  أسعارو االجتماعيةنترنت للشريحة خدمات األ ، أسعاراالتصاالتمع ارتفاع تكاليف المعيشة، جعل مقدمو خدمات 

 بعض الفوائد. 

 العريضة للشريحة االجتماعية لألنترنتأرخص  أسعار)هيئة تنظيم االتصاالت( بتجميع قائمة بمقدمي الخدمات الذين يقدمون  Ofcomقامت 

https://bit.ly/ofcom- :لرابطاالطالع على هذا ا. لمزيد من المعلومات، يرجى الذين تنطبق عليهم الشروط واألفرادلألسر  الهاتفتكلفة و

tariffs  

تقديم  عليك يجب األسعار لذلك على هذه مؤهل للحصولتشارك أو تدير أو تسهم في اإلعالن عن كونك ال  مدارس مدنيللعلم أن  
 مقدمي الخدمات. إلىاالستفسارات مباشرة 

 مجموعة أدوات المهارات:

مثل تلك التي تساعدك على  المهمة وخاصة الدورات، تتوفر دورات مجانية لمساعدتك على تعلم مهارات جديدة في مجموعة من المجاالت

وما إلى ذلك( ، والرياضيات العملية، والتطوير  )مثل معالجات النصوص وجداول البيانات يةاستخدام الكمبيوتر/ اإلنترنت/ التطبيقات المكتب

 للوظائف:زيارة مجموعة أدوات المهارات على موقع الخدمة الوطنية  المعلومات، بإمكانكللمزيد من . السالمة /ةالشخصي يةنمتالمهني وال

toolkit-https://bit.ly/skills 

تعلمه وتطوره وخاصة أن التكنولوجيا أصبحت تقود العالم الذي دعم طفلك في من أمر مهم لتتمكن أصبح  ،زمةالالمهارات الإن امتالك 

 نعيش فيه.

 الرقمية:ذات النطاق العريض واألجهزة  لألنترنت الرقابة األبوية

 لكترونياإل مثل التنمر لبعض التحديات الصعبةيعد اإلنترنت مكانا رائعا لألطفال لالستمتاع والتعلم واإلبداع، ولكن يمكن أن يعرضهم أيضا 

 وما إلى ذلك. جنسيةوالرسائل ال بيانات الشخصيةعبر اإلنترنت والمحتوى غير الالئق واالستمالة وسرقة ال

أدوات الرقابة اإلنترنت. تسمح لك  استعمال أخطار، من المهم أن نراقب استخدام أطفالنا للتكنولوجيا لحمايتهم من أولياء أمور /والدينبصفتنا 

عبر مجموعة من األجهزة والشبكات والتطبيقات  عناصر التحكم هذه. تعمل ةغير الالئقوحبطة الم المحتويات وتنقيحومنع  بمراقبة األبوية

 نترنت ذاتلألاألجهزة المستخدمة  على أدوات الرقابة األبوية استخدامتوضح لك كيفية  إرشاداتالتالي على  موقعاليحتوي  داخل منزلك.

parental-https://bit.ly/im-  :الرقمية والتطبيقات التي قد يستخدمها أطفالك داخل / خارج المنزل النطاق العريض المنزلي واألجهزة

controls 

 وقت الشاشة

لوقت أطول مما  أمام الشاشة طفلكبقاء  لضمان عدم ،صحةالوة سالمال من منظور قربأشجعك على مراقبة استخدام طفلك للتكنولوجيا عن 

 .تهعافيمما قد يكون له تأثير سلبي على صحته و ،يجب

 :بشكل آمن الستخدام االنترنتمفيدة في دعمك تكون  التاليةمواقع ال ولعل

 security-cyber-https://bit.ly/ncsc: معلوماتياألمن ال •

 app-mobile-https://bit.ly/nos: استخدام الهاتف النقالالتطبيق الوطني لسالمة  •

 matters-https://bit.ly/internetاإلرشادات(: و مسائل اإلنترنت )توفر ثروة من المعلومات •

 خالل هذه األوقات الصعبة. مفيدة لدعمكمتكون المعلومات المذكورة أعاله أن  نىأتم

 تصال بالمدرسة.عدم التردد في اإل فيرجىفيما يتعلق بالسالمة عبر اإلنترنت،  نّصائحإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم أو ال

 عليكم. سالمالو

 (Mr Imran Esat) عمران عيساتالسيد 
 (Assistant Headteacher) المدرسةمساعد مدير 

 (Madani Schools’ Federation) مدارس مدنياد ح  تّ  ا   
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