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Identify advertisements with kids when you see

them together.

Make sure kids never click on forms or fill out ads

without permission.

Turn off their phone’s GPS to prevent them from

getting targeting texts and messages. 

Danger #1: Sharing too much
Identity thieves love social media because people

talk about their pets, their hometown, their favorite

sports teams, etc., which are all usually the answers

to security questions and passwords,” says Getz. “It’s

very easy for somebody looking on social media to

steal someone else’s identity just by paying

attention to the things they say and do.

Danger #2: Assuming private means safe
Privacy equals control, and when a child posts a

picture or a comment, they need to remember that

they’re transferring control of that thought, feeling,

special moment or image to all of the people that

they are sharing it with, and there’s nothing to stop

followers and friends from sharing it with others or

even turning it into an embarrassing meme.

Danger #3: Connecting with a predator 
It’s important for kids to know that it’s completely

unacceptable to cultivate relationships with

strangers online and even more dangerous is hiding

an online connection from their parents. 

Danger #4: Allowing your child to get on social
media too early
It is recommended that parents refrain from giving

their children phones until they’re in eighth grade

and access to data until they’re 16, given the

potential, negative emotional and developmental

effects of smartphone and social media use for

children who are younger.

Danger #5: False marketing
While you may not be able to shield your child from

the latest supplement an influencer is taking, you

can educate him or her on deceptive advertising.

Common Sense Media recommends parents take

the following steps:

Read more on: https://www.care.com

حدد وناقش اإلعالنات مع أببنائك عندما تشاهدها معهم.

تأكد من عدم قيام األطفال بالنقر فوق النماذج أو ملء اإلعالنات

دون إذن.

قم بإيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص

بهواتفهم لمنعهم من الحصول عىل نصوص ورسائل مستهدفة.

الخطر األول: مشاركة الكثير
يحب لصوص الهوية وسائل التواصل االجتماعي ألن الناس

يتحدثون عن أمورهم الخاصة مثل حيواناتهم األليفة ، ومسقط

رأسهم ، وفرقهم الرياضية المفضلة ، وما إىل ذلك ، والتي عادًة ما

تكون إجابات ألسئلة األمان وكلمات المرور .من السهل جًدا عىل أي

شخص يبحث عىل وسائل التواصل االجتماعي أن يسرق هوية

شخص آخر فقط من خالل االنتباه إىل األشياء التي ينشرها ويفعلها.

 

الخطر الثاني: افتراض الخصوصية يعني األمان
الخصوصية تساوي التحكم ، وعندما ينشر الطفل صورة أو تعليًقا ،

عليه أن يتذكر أنه ينقل التحكم في ذلك الفكر أو الشعور أو اللحظة

الخاصة أو الصورة إىل جميع األشخاص الذين يشاركونها معهم ، وال

يوجد شيء لمنع المتابعين واألصدقاء من مشاركتها مع اآلخرين أو

حتى تحويلها إىل صورة محرجة في أي وقت.

 

الخطر الثالث: التواصل مع الغريب (المفترس)
من المهم أن يعرف األطفال أنه من غير المقبول تماًما إقامة

عالقات مع الغرباء عبر اإلنترنت ، واألخطر من ذلك هو إخفاء

االتصال عبر اإلنترنت عن أولياء أمورهم.

 

الخطر الرابع: السماح لطفلك بالوصول إىل وسائل التواصل
االجتماعي في وقت مبكر جًدا

يُنصح أولياء األمور باالمتناع عن إعطاء أطفالهم الهواتف المحمولة

حتى بلوغهم الصف الثامن والوصول إىل البيانات حتى بلوغهم سن

16 عاًما ، نظرًا للتأثيرات العاطفية المحتملة والسلبية الستخدام

الهواتف الذكية ووسائل التواصل االجتماعي لألطفال األصغر سًنا.

 

الخطر الخامس: التسويق الكاذب
عىل الرغم من أنك قد ال تكون قادًرا عىل حماية طفلك من أحدث

المكمالت التي يتناولها شخص مشهور ، يمكنك تثقيفه أو تثقيفها

Common Sense Media بشأن اإلعالنات المضللة. توصي

أولياء األمور باتخاذ الخطوات التالية:

 

دمتم ودام أبناؤكم بأمان!
 

5 dangers of social media to
discuss with kids and teens

5 مخاطر على مواقع التواصل االجتماعي
يجب مناقشتها مع األطفال والمراهقين

https://www.commonsensemedia.org/blog/how-kids-can-resist-advertising-and-be-smart-consumers
https://www.care.com/c/stories/4275/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/


Meet our Guidance Counsellor for grades
6-12 Ms Nour Alrababah if you have any

concerns!
Book your appointment here

 
قابلوا المرشدة االجتماعية للصفوف 6-12 مس نور

الربابعة إذا كان لديك أية مخاوف أو مشكالت !
احجز موعدك هنا

Guidance Counsellor Corner
Grades 6-12 

إلى جميع األمهات ..
من مثلكن.. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة.. تتقاصر

كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون..
حفظكن الله"

 
صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم

 
“Mother is the heartbeat in the home; and without her, there

seems to be no heartthrob.”

Leroy Brownlow

 

 

A gift from us to you!

Check our  special
 Mother's Day Digital Library

https://www.livex.me/book-an-appointment
https://www.livex.me/book-an-appointment
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRVDklT7eEzu0afLlllgqqjU5xmVr1LXS42YDG6YULR45REBmUyu53TCrjna_vf3mbT_-hWJWWEFtox/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gc6b7f459aa_0_0


Our Weekly News video is now available on our YouTube and Social

Media channels

Click here 

فيديو مستجدات وأخبار األسبوع أصبح متوفر"ا عبر قناتنا على اليوتيوب وقنوات
التواصل االجتماعي
شاهدوه اآلن!

Akhbar  a
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Have a wonderful Weekend!
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