መንእሰያትን
መራኸቢ ብዙሃንን
ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣጣቓቕማ
ዓቕሚ ክብ ንምባል
ብሃገራዊ ደረጃ ዝግበር ፕሮግራም

ንወለድን
ንካልኦት ት
ና
ምስ ህጻ
ዝሰርሑ
ሰባትን

ምስ ናይ ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን ተኣማሚንካ
ክትጥቀም ዘኽእሉ ኣገደስቲ ሓበሬታታት
www.jugendundmedien.ch
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ናይ ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን ኣካል
ናይ መዓልታዊ ናብራና ኢዮም
ህጻናትን መንእሰያትን ዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ
ብዙሃን ዝዝውተረሉ ዓለም ይዓብዩ። ኣብ ትርፊ
ጊዚኦም ናይ ኮምፒተር ጸወታታት ይጻወቱ፣
ብኢንተርነት ጌሮም ድማ ምስ ካልኦት ሰባት
ይራኻኸቡን ሓበሬታታት ድማ ይረኽቡ። ከምኡ‘ውን
ብሞባይል ቴሌፎን ምስ የዕሩኽቶም ይራኸቡ። 95
ካብ ሚእቲ ዕድሚኦም ካብ 12 ስጋብ 19 ዝኾነ
መንእሰያት ናይ ገዛእ ርእሶም ሞባይል ስማርት ፎን
ኣለዎም ስለዚ ኢንተርነት መእተዊ ኣብ ጅብኦም
ኣለዎም ማለት ኢዩ። ከምኡ‘ውን ገና ትምህርቲ
ዘይጀመሩ ህጻናት ኣቐዲሞም ምስ ናይ ዲጊታል
መራኸቢ ብዙሃን ርክባት ይገብሩ።

ናይ ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን
መኽሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳራን ሓደጋን
እውን የስዕቡ ኢዮም
ከም ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት መዳያት ዘጋጥም ማለት
መኽሰብ ኣብ ዘለዎ ምስኡ ተታሓሒዙ ዝመጽእ
ክሳራ‘ውን ኣሎ። ኢንተርነት ናይ ወልፊ ሳዕቤን
ክምጽእ ይኽእል ኢዩ። ህጻናትን መንእሰያትን ኣብቲ
ብኢንተርነት ዝግበር ማሕበራዊ ርክባት ብጸርፊታት
ሞራሎም ክትንከፉ ይኽእሉ፣ እቲ ናታቶም
ኣድራሻታትን ሓበሬታት ንዘይተደልየ ነገር ክጥቀምሉ
ይኽእሉ፣ ከምኡ‘ውን ጾታዊ ምዕማጽ ከጋጥም‘ውን
ይኽእል ኢዩ።

<<ንውላደይ ካብ ከምዚ ዝኣመሰላ ሓደጋታት
ብኸመይ ክካላኸል እኽእል?መጠነኛ ክበሃል ዝከኣል
ኣብ መበል ክንደይ ዕድሚኦምን ንኽንደይ ጊዜ
ዝኣክል ኣብ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ምስዝዋስኡ
ኢዮም?>>
ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ወለዲን ካልኦት ተሓባበርትን
ብብግዚኡ የቕርቡ።

ህጻናት ነዚ ሓደገኛ ዝኾነ ኹነታት ናይ
ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን ክማሃርዎ
ኣድላዪ ኢዩ።
ብመሰረቱ ንህጻናት ዓጺኻ ክትክልክሎም ዘይከኣል
ነገር ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርጉም‘ውን የብሉን።
እዚኦም ሓደሽቲ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ቤት
ትምህርቲ ይኹን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ከም ልሙድ
ኮይኖም ብዙሕ ስራሓት ንምስላጥ ብዙሕ ይሕግዙ።
ብተወሳኺ‘ውን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዝተፈላለየ ናይ
ትምህርትን ምዕባለን ዕድላት ይህቡ።
ስለዚ እቲ ንመንእሰያት ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ነቲ
ትሕዝቶ ናይ ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን ብጥንቃቐ
መዚኖም ክፈላልይዎ ንኽኽእሉ ክማሃሩ ኣለዎም።
በዚ ኣገባብ ነዚ ነቲ ዘጋጥሞም ሓደጋ ኣቐዲሞም
ክመሚዎምን ክከላኸልዎን ብቕዓት ይህልዎም።
ወለድን መምሃራንን ድማ ዓቕሊ ጌሮም ብምስማዕ፣
ሓጋዚ ዝኾነ ዝርርብ ብምግባርን ብሓባር ምስኦም
ድልየት ጌሮም ብምምሃርን ሃናጺ ብዝኾነ ኣገባብ
ከሰንይዎም ይግባእ።

ህጻናት ምስ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ
ዝገብርዎ ርክባት ጥብቂ ዝኾነ ናይ
ዓበይቲ መሰነይታ የድልዮም
በዚ ኣጋጣሚ ንወለድን መምሃራንን ክንብሎም
እንደሊ ንህጻናትን ንመንእሰያትን ምስ ናይ መራኸቢ
ብዙሃን ኣብ ዝገብርዎ ንጥፈታት ብጥብቂ ከከም
ዕድሚኦም ክካታተልዎምን ከሰንይዎምን ነተባብዕ።
እዚ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ኢዚ እቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ
ኣብ መዓልታዊ ናብራ ዓቢ ረቋሒታት ዘለዎም
ነጥብታት ብዝበለጸ ንኽትፈልጦም ይሕግዝ።

ወርቃዊ ዝኾነ መምርሒ

ኣሰኒኻ ምኻድ ካብ ምኽልካል ይበልጽ።
ህጻናት ኣብ ናይ ዲጊታል ዓለም ኣብ ዝዋስኡሉ ጊዜ
ወለዶም ከሰንይዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ። ወለዲ
ምስቲ ቖልዓ ብዛዕባ እቲ ንሱ ኣብ ናይ ዲጊታል
መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዝገበሮ ተሞክሮታት ክዛረቡ
ይግባእ።

ህጻናት ተሞክሮ ናይ ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን
ዘለዎ ኣብነት ክኾኖም ዝኽእል ሰብ የድልዮም።
ወለድን ተሓባበርቲን ምስ ናይ ዲጊታል ዓለም ዝግበር
ምውሳእ ብዝምልከት ንህጻናትን መንእሰያትን ኣብነት
ኢዮም ዝኾኑዎም። ስለዚ ንስኹም ምስ ናይ መራኸቢ
ብዙሃን ዘለኩም ርክባት ከመይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ
ክትምርምርዎ ይግባእ።

3-6-9-12 መምርሒ ሕጊ።
ካብ 3 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ህጻን ቴሌቪዥን
ክርእይ የብሉን፣ ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ናይ
ገዝእ ርእሱ ዲጊታል መጻወቲ ኮንሶል ክህልዎ የብሉን፣
ካብ 9 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ህጻን ኢንተርነት
ክኣቱ የብሉን፣ ብኢንተርነት ዝግበር ማሕበራዊ ርክባት
(ሶሻል ኔትዎርክ) ንምእታው ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ
ዝዕድሚኡ ህጻን ክኸውን ይግባእ።

ካብ ክንደይ ዕድመ ከምዝፍቀድ ተመልከቱ።
ናይ ፊልምታት ኣብ (jugendundmedien.ch) ናይ
ኣብ ኮምፒተር ዝጽወት ጸወታ ድማ ኣብ (pegi.ch)
ተመልከት።

ቴለቪዥን ይኹን ኮምፒተር ዝረኣየሉ ጊዜ
ብሓንሳብ ኮይንካ ምውሳን።
ምስ ደቅኹም ብሓንሳብ ኮይንኩም ኣብ መዓልቲ
ወይ ኣብ ሰሙን ክንደይ ዝኣክል ጊዜ ምስ ቴለቪዥን
ወይ ኮምፒተር ከሕልፉ ከምዝፍቀዶም ወስኑ። ውሳነ
ምስገበርኩም ድማ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ግብሪ
ንኽውዕል ምክትታል የድሊ።

ንደቅኹም ኣብ ናጻ ጊዚኦም ዝተመጣጠነ ጊዜ ኣብ
ናይ ዲጊታል ዓለምን ዝተመጣጠነ ጊዜ ድማ ካብ
ዲጊታል ዓለም ወጻኢ ዝኾኑ መዘናጊዒታት ንክሳተፉ
ኣተባብዕዎም።
ደቅኹም ኣብ ናጻ ጊዚኦም ካብ ናይ ዲጊታል ዓለም ወጻኢ
ዝኾኑ መዘናጊዒታት ንክሳተፉ ኣተባብዕዎም።

ቴለቪዥን፣ ኮምፒተር ይኹን ዲጊታል መጻወቲ
ኮንሶል ኣብ ናይ ቆልዑት መደቀሲ ክፍሊ ክኾኑ
የብሎምን።
እዚኦም ዝተጠቕሱ መጻወትታት ኩሎም ኣብ ናይ ሓባር
ክፍሊ ክኾኑ ይግባእ። ከም ጸፋሕቲ ዝኾና ናይ ኢድ
ኮምፒተራት ወይ ከም ስማርት ፎን ዝበሃል ሞባይል ቴሌፎን
ድማ ካብ ቅድሚ ዓይንኹም ክትፈልይወን የብልኩምን።

ደቅኹም ምስ መን ከም ዝጸሓሓፉ
(ቻት ከምዝገብሩ) ተኸታተሉ።
ቆልዑት ብኢንተርነት ዝላለይዎም ሰባት ምስ ዓበይቲ
ተሰንዮምን ኣብ ናይ ሓፋሽ ዝራኸበሉ ቦታን ንክራኸቡ
ይግባእ።

ኣብ ኢንተርነት ናይ ውልቂ ሓበሬታትን ኣድራሻታትን
ብዝምልከት ዓቢ ጥንቓቀ የድሊ።
ንደቂኹም ኣብ ኢንተርነት ናይ ውልቂ ሓበሬታት ከም ሽም፣
ኣድራሻ፣ ዕድመ፣ ቑጽሪ ቴሌፎን ንስድራ ቤት ከይሓተቱ
ንኸይህቡ ምኸርዎም።

ግልጺ ኮይንካ ምስ ደቅኻ ምዝርራብ ካብ ናይ ዘረባ
ጸሙቑ ዘሕልፍ ናይ ኮምፒተር ሶፍት ዌር ምጥቃም
ይበልጽ።
ምስ ደቅኹም ከከም ዕድሚኦም ብዛዕባ ጾታዊ ርክባትን
ዓመጽን ብጋህዲ ተዛራረቡ። ዘረባ ጸሙቑ ዘሕልፍ ናይ
ኮምፒተር ሶፍት ዌር ምጥቃም ኣገዳሲ እኳ እንተኮነ ሙሉእ
ብሙሉእ ዘተኣማምን ግን ኣይኮነን።

እዚ መምርሒ እዚ ብዝበለጸ ነቶም ዕድሚኦም ካብ 0 – 13 ዝኾነ
ቆልዑት ዘለውዎም ወለዲ ዝምልከት ኢዩ። ኣብ ናይ ኮተቴ ዕድመ ዘለዎም
ቆልዑት‘ውን እንተኾነ ሓደ ሓደ ኣገዳሲ ምዕዶታት ኣለዎ።

ተወሳኺ ሓበሬታታት

• ኣብ ኢንተርነት www.jugendundmedien.ch
• ናይ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሓበሬታን ምኽርን
ዝህብ ቤት ጽሕፈት ኣድራሻ
www.jugendundmedien.ch/beratung-und-

angebote

• ንእሽተይ ናይ ሓበሬታ መጽሓፍ <<ተሞክሮ ምስ
ዲጊታል መራኸቢ ብዙሃን - ምስ ናይ ዲጊታል
መራኸቢ ብዙሃን ተኣማሚንካ ክትጥቀም ዘኽእሉ
ኣገደስቲ ሓበሬታታት>>፡ ከም ፔ.ዲ.ኤፍ (PDF)
ተዳልዩ ኣብ www.jugendundmedien.ch
ክትረኽብዋ ትኽእሉ ወይ ከኣ ከም ንእሽተይ
ናይ ሓበሬታ መጽሓፍ ብነጻ በዚ ዝስዕብ ኢሜል
ሓቢርኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ
Email: verkauf.zivil@bbl.admin.ch
(መሐበሪ ቑጽሪ: 318.850 d, f, i)።

ጸገም ምስዘጋጥመኩም

መንእሰያትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝብል ናይ መራኸቢ
ብዙሃን ኣጣቓቕማ ዓቕሚ ክብ ንምባል
ብሃገራዊ ደረጃ ዝግበር ፕሮግራም ኢዩ። እቲ ዋና
ዕላም ድማ ህጻናትን መንእሰያትን ናይ ዲጊታል
መራኸቢ ብዙሃን ክጥቀሙ ከለው ብጥንቓቐን
ብሓላፍነትን ክጥቀሙ ንምሕጋዝ ኢዩ። እዚ ሓበሬታን
ሓገዝን ከምኡ‘ውን ኣገዳሲ ምዕዶታትን መሰነይታን
ንህጻናትን መንእሰያትን ዝህብ ፕሮግራም ብወለዲ፣
ብመምህራንን ኪኢላታትን ተዳልዩ ዝቐርብ ኢዩ።
እዚ ፕሮግራም እዚ በቲ ካብ ቡንደስራት ዝተዋህበ
ውዕል መሰረት ብቡንደስኣምት ፉር ሶስያል
ፈርሲኸሩንግ ምስ ትካላት ናይ ስዊዝ ኢንተርኣክቲቭ
ኢንተርተይንመንት ኣሶስየሽን (Swiss Interactive
Entertainment Association)፣ ምስ ስዊዝ ኮም
ኣጌ (Swisscom AG) ከምኡ‘ውን ምስ ያቆብ
ፋውንደሽን ብምትሕብባር ኣብ ግብሪ ይውዕል።

• ወለዲ ኣብ ጊዜ ጸገም ክድውሉ ዝተዳለዎ ቑጽሪ
ቴሌፎን: 0848 35 45 55,
www.elternnotruf.ch
• www.147.ch - ኣብዚ ብነጻን ብስመ ስውርነት
ብቴሌፎን፣ በኤስ.ኤም.ኤስ (SMS) ክምኡ‘ውን
ብኢንተርነት ብምጽሕሓፍ ህጻናትን መንእሰያትን
መዓልትን ለይትን ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ።
ኣከፋፋሊ:
BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch,
verkauf.zivil@bbl.admin.ch
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እዚ ወርቃዊ መምርሒ ዝብል ጽሑፍ ምስተን ኣብ ዙሪኽ
ዝርከባ ግብራዊ ስነፍልጠት ዝምህራ ናይ ላዕለዋይ ቤት
ትምህርቲታት (ZAHW)፣ ክምኡ‘ውን እቲ ብፕሮፈሰር ዶክተር
ዳንኤል ሱስ ዝምራሕ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ስነ ኣእምሮ
ጉጅለ ብምትሕብባር ዝተዳሰው ኢዩ።

