
,لكل اولياء االمور

نتمني, مع هذا الخطاب, ان نتشاور معا حول المشكله التي من وقت اصبحت عاده لدينا جميعا  احايانا بدون
عمد ,االستخدام الخطئ ,للهواتف و للشبكات االليكترونيه من االطفال و الكبار.في معظم الوقت العاده

اصبحت ادمان,علي المستوي العالمي و ليس نحن فقط, و هذه المشكله هي البلطجه االلكتروني, انتهاك
الخصوصيه و مثل ذالك الكثير.......و  احيانا هذه االنتهاكات لحقوق االشخاص ال تكون عمدا, و هذه

االشخاص يعتبرونها لعبه دون االعتبارالي

 .خصوصيه االخرين  

لذلك كما سبق وقلنا نود ان نطلب تفكيرك في بعض النقاط التي نعتقد انها اصبحت ضروره تعليميه     
حقيقيه

استخدام القاصرين لوسائل التواصل االجتماعي

بشان الخصوصيه ومعالجة2016مايو 25 من االئحه االوروبيه بتاريخ 8يتبغي علينا تذكر ان الماده رقم 
 سنه اي هذا هو الحد االدني لسن تسجيل شبكة التواصل16مجموعات البيانات الشخصيه في سن 

instgram,facebook ,whatsappاالجتماعي

وغيرها

سنه وقبب هذا الحد ال يمكن التسجيل اال بعد موافقة14ولكن ايطاليا قامت بتخقيض الحد االدني الي 
الوالدين وهذا يعني ان اي قعل من اعمال البلطجه االلكترونيه او غيرها من االتهاكات التي يمكن ان تلحق
الضرر باالخرين يقع تحت المسوليه الجنائيه لالوصياء القانونين علي الصبي النه لم يبلغ الحد االدني للسن

للوصول الي هذه التطبيقات

وفي هذه الحاله ال يمكن للمدرسه ان تتدخل في العقوبات التادبيه حيث ان هذه االنتهاكات حدثت خارج
ساعات الدراسه

لذلك يحظر استخدام الهواتف في المدرسه

بل يجب بدالمن االستخدام السئ للهواتف تنفيذ االجراءات التعليميه التي تجعل االطفال يدركون االستخدام
.الواعي للويب

و مع ذلك نحن مقتنعون بان مثل هذه االجراءات لن تكون فعاله دون مشاركت و دعم االسر

. وقت استخدام الهواتف و العاب الفيديو واحده من اكثر الظواهر التي يتم االستخفاف بها في الوقت الحالي

يقضي العديد من االطفال ساعات عبر االنترنت و على هواتفهم المحموله لدرجه ان الحرمان من هذه
االدوات يعتبرها االطفال انه تعذيب حقيقي



يقضي بعض اوالدنا ساعات الليل اما في الدردشه اولعب العاب الفيديوعبر االنترنت مما يعكس ذالك
بالسلب على االداء الدراسي وقبل كل شئ علي صحتهم

لذلك نحث تفكيرك علي الحاجه الي االشراف الدقيق لصالح اطفالنا

· اما بالنسبه الي دردشة الكبار

دون الرغبه في االحتجاج الواضح علي حق كل فرد في استعمال وسائل التواصل االجتماعي

نحن ال يسعنا اال ان نالحظ انه في بعض االحيان توجد في مجموعات الكبار ما يؤثر علي اوالدنا

علي سبيل المثال في محدثات الكبار علي مجموعات الفصول نريد التقليل من هذه المحدثات التي قد تؤدي
الي نتائج غير مرجوه  وغير متوقعه

لذلك نرجو من اولياء االمور في حالة الشك في اي موضوع االتصال بالمعلمين او المدرسه مباشرة لمنع
سوء الفهم المحتمل حدوثه

Argo نذكر ايضا ان اداة التواصل الرسميه بين المدرسه واالسر فيما يتعلق بالتدريس هي

  www.icbelgi  oioso.edu.it بينما لكل ما يتعلق باالخبار والنشرات هو موقع المدرسه

diario ذلك جنبا الي جنب مع مذكرات التلميذ الشخصيه

والتي يجب الرجوع اليها يوميا

· ال يتم اعطاء اي اخبار رسميه بكلمه شفهيه

وفي النهايه نحن مقتنعون انه يجب التازر بين كل المصادر التي تؤثر في تعليم االوالد

ويكون اوال وقبل كل شيء االسره ثم ياتي دور المدرسه والنوادي االحتماعيه

ومع بعض االعتراض وقول ال الي اوالدنا يمكن صعود جيل جديد يستطيع ان يتحمل المسؤليه

ويستطيع االندماج مع االخرين وهذا دائما ما يميز الثقافه والتقاليد االيطاليه

www.icbelgioioso.edu.it

