
Screen Time Management: Control how
long their teen can spend on TikTok each
day.
Direct Messages: Parents may restrict who

can send messages to the connected

account (Everyone, Friends), or turn off

direct messaging completely. Please note:
direct messaging is automatically disabled
for registered accounts between the ages of
13 and 15.
Restricted Mode: Restrict the appearance
of content that may not be appropriate for
all audiences. 
Discoverability: decide whether your teen's
account is private or public 
Liked Videos: decide who can view the
videos your teen liked.
Comments: Control who can comment on
your teen's videos (Everyone, Friends, no

one).
Suggest account to others: Control

whether your teen's account can be

recommended to others.

What is TikTok?
TikTok is a destination for short-form mobile

videos. The full TikTok experience is intended
for users age 13 and over.

How can I help keep my teen safe on
TikTok?
TikTok team have introduced private account
settings and Family Pairing to help parents and
guardians keep their teens safe on TikTok.

What is Family Pairing?
Family Pairing links a parent's TikTok account to
their teen's and once enabled, they will be able
to control Digital Wellbeing features, including:

Full Parental Guide Click here
 

إدارة وقت الشاشة: التحكم في المدة التي يمكن أن
يقضيها األبناء عىل TikTok كل يوم.

المراسلة المباشرة: يمكن لولي األمر تقييد من يمكنه
إرسال رسائل إىل الحساب (الجميع ، األصدقاء فقط) ، أو

إيقاف تشغيل المراسلة المباشرة تماًما. مالحظة: يتم

تعطيل المراسلة المباشرة تلقائًيا للحسابات المسجلة

التي تتراوح أعمارها بين 13 و 15 عاًما.

وضع تقييد المحتوى: تقييد ظهور المحتوى الذي قد ال
يكون مناسًبا لجميع المستخدمين.

قابلية االكتشاف: حدد ما إذا كان حساب ابنك خاًصا أم
عاًما يظهر للجميع.

مقاطع الفيديو التي أعجبتك: حدد من يمكنه مشاهدة
مقاطع الفيديو التي أحبها ابنك/ابنتك.

التعليقات: تحكم في إمكانية التعليق عىل مقاطع فيديو

ابنائك (الجميع ، األصدقاء ، ال أحد).

اقتراح حساب لآلخرين: تحكم في إمكانية التوصية
بحساب ابنك لآلخرين.

ما هو TikTok؟
TikTok هي منصة لمقاطع الفيديو القصيرة عىل الهاتف

المحمول. تجربة TikTok الكاملة مخصصة للمستخدمين

الذين تبلغ أعمارهم 13 عاًما أو أكثر.

 

كيف يمكنني المساعدة في الحفاظ عىل أمان أبنائي عىل

TikTok؟
قدم فريق TikTok إعدادات الحساب الخاص واالقتران

لمساعدة أولياء األمور واألوصياء في الحفاظ عىل أمان

.TikTok المستخدمين عىل

 

ما هو االقتران ؟
يقوم االقتران بربط حساب TikTok ألحد أولياء األمور بحساب

األبناء، وبمجرد تفعيله، سيتمكن من التحكم في ميزات

الرفاهية الرقمية ، والتي تتضمن:

 

 

 

تصفح دليل أولياء األمور بالكامل من خالل الرابط التالي

AKNS ZAJEL
NEWSLETTER

A weekly newsletter for parents and students

FEBRUARY 11 ,  2021  |  ISSUE 3

Safety Corner : 
For Parents and Guardians

ركن أمن المعلومات:

ألولياء األمور أو األوصياء

https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-parental-guide
https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-parental-guide


Dubai Schools Games will provide students
with the opportunity to participate in a multi-
sport series that offer students a platform to
showcase their talents, both individually and
by representing the school in virtual and in-
person events. 

in order to be eligible, you must sign up on
the Dubai Schools Games website

www.dubaischoolsgames.ae. Remember to

ensure that you select the correct school

name when registering. 
Kindly note that all events will be free-of-
charge and as parents you will be able to
opt-in to the sports you wish your children to
be considered for. 

The parent signup portal is now live - click
here to sign up.  

For more updates and information please

follow the Dubai School Games on Instagram
and Facebook. 

ستوفر ألعاب مدارس دبي للطلبة فرصة المشاركة في

سلسلة متعددة األلعاب الرياضية لعرض مواهبهم ، سواء

بشكل فردي أو من خالل تمثيل المدرسة في األنشطة

االفتراضية والشخصية.

 

لكي تكون مؤهالً ، يجب عليك التسجيل عىل موقع ألعاب

 .www.dubaischoolsgames.ae مدارس دبي

تأكد من تحديد اسم المدرسة الصحيح عند التسجيل.

 

يكما ونود التأكيد عىل أن جميع األنشطة ستكون مجانية ،

وبصفتك ولي أمر، سيكون بمقدورك االشتراك في الرياضة

التي ترغب في أن يُسجل فيها أبنائك.

 

بوابة تسجيل أولياء األمور أصبحت جاهزة اآلن - انقر هنا

للتسجيل.

لمزيد من المستجدات والمعلومات ، يرجى متابعة دورة

.Facebook و Instagram ألعاب مدارس دبي عىل

Our virtual libraries include a variety of books for all phases, in Arabic and

English that is updated on weekly basis.

Click on each library and explore the magic of reading.

تضم مكتباتنا االفتراضية مجموعة متنوعة من الكتب لجميع المراحل ، باللغتين العربية

واإلنجليزية يتم تحديثها أسبوعًيا.

انقر عىل كل مكتبة واستكشف سحر القراءة.

KG Digital Library - مكتبة الروضة اإللكترونية

Elementary Digital Library - مكتبة المرحلة اإلبتدائية اإللكترونية

Middle School Digital Library - مكتبة المرحلة اإلعدادية اإللكترونية

High School Digital Library مكتبة المرحلة الثانوية االلكترونية

AKNS Virtual Libraries
المكتبات االفتراضية

Reading can take you places!

Golden Opportunities for Students:

DUBAI SCHOOLS GAMES / ألعاب مدارس دبي                
Registration is Open!      !التسجيل مفتوح اآلن

1.

Grades 1-12

https://www.dubaischoolsgames.ae/
https://dev.dubaischoolsgames.ae/login
https://www.instagram.com/dubaischoolsgames/
https://www.facebook.com/dubaischoolsgames
https://www.dubaischoolsgames.ae/
https://dev.dubaischoolsgames.ae/login
https://www.instagram.com/dubaischoolsgames/
https://www.facebook.com/dubaischoolsgames
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ3Y3CsNcq3QLhPDzWtAGx01-aHumS1OoT6ihPddrrjQbzQ6gc9qk54gFK0jgHKm11zGeH8iTyIKTry/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQoUA9uE0KnYRmeqef_u1jYsd4u4hEiSSTSUhN3z6HdSfy3ecfjurLVVWDMed4cte_jVM1YqupEZepT/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQcrM5RWnQqhnJmGp2wGwwP0ID_Die817UTyGXfo0Z0w0GPEn_MDlPofvUMNh2pXXUtkd5MY9gJB5Tv/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZxFi_io9Ga25A7KyKB_rkB0ZSXElKMKaEX41s6y7cQLJU0m2_rCDGNYnOFXSwwFsOSR_sNjpIZHLB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


Student initiated and student-led!
A competition to create a platform to empower girls of today , to
become the leaders of tomorrow!

• The competition is open to schools globally. Schools can register an

unlimited amount of teams. 

• Members can be mixed throughout grades 9,10,11, 12. Teams can

include up to 3 people. 

• Only one student per team registers the entire team.

All details in the following link

مبادرة طالبية وبإدارة طالبية!
مسابقة إلنشاء منصة لتمكين الطالبات اليوم ، ليصبحن قائدات الغد!

 

• المسابقة مفتوحة للمدارس عىل مستوى العالم. يمكن للمدارس تسجيل عدد غير محدود

من الفرق.

• يمكن خلط أعضاء الفريق بين الصفوف 9 ، 10 ، 11 ، 12. يمكن أن تضم الفرق ما يصل إىل

3 أشخاص كحد أقصى.

• فقط طالب واحد من كل فريق يسجل الفريق بأكمله.

 

جميع التفاصيل في الرابط التالي

 

PO Box 26780, Dubai - United Arab Emirates                            Tel: +971 4 2173900 Fax: +971 4 2824491                                                                

E-mail: info_akn@gemsedu.com                                                  Website: www.gemsakns.com 

Have a wonderful Weekend!

Newsletter Editor 
إعداد : عبير صالح مارون

Abeer  Saleh   Mar on

Our Social Media Channels
تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعي

Website

F acebook

Instagram

Twtter

Art Instagram page

Library Instagram page

2. DAA GIRLS' SYMPOSIUM  حلقة نقاش تنظمها أكاديمية جيمس دبي األمريكية

Chance to win up to
 10,000 AED

Grades 9-12 / Girls Only

https://www.thegirlssymposium.com/
https://www.thegirlssymposium.com/
https://www.gemsakns.com/
https://www.facebook.com/gemsakns/
https://www.instagram.com/al_khaleej_national_school/?hl=en
https://twitter.com/akns_gems
https://www.instagram.com/akns_art/?hl=en
https://www.instagram.com/akns_art/?hl=en
https://www.instagram.com/aknsbookstagram/

