
 

Dear Parents/Guardians: 
 
We would like to bring to your attention the dangers of online games which have become increasingly popular 
among our students. We hope that this information will help you learn more about this trend and make 
educated decisions.  
 
Fortnite, Fortnite Battle Royale, and PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) are online games and apps, where 
players do not have to pay to play. In Battle Royale, 100 players compete against each other to be the last person 
standing in player vs player (PVP) combat. Users play against people of different ages from across the world, 
and can talk and interact with each other as they play through the in-game chat feature. These games are 
available on a multitude of platforms such as PC, PS4, Xbox, Nintendo as well as a mobile version on both IOS 
and Android making the game easy to play on a smartphone. Even though the game is rated for 12 years of age 
and above, younger children are playing it. 
 
We would like to highlight the dangers of such games and the harmful effects of excessive gaming: 
 

 A child could easily spend in excess of 6 hours playing during school nights and discard their studies, 
homework and even forego sleep. The lack of sleep not only affects their concentration level at school 
but can affect their immune system, memory and school performance. 

 According to the American Psychological Association, playing violent video games promotes aggressive 
thoughts, emotions, and behaviors, as well as a decreased tendency to help others. 

 Developing an addiction to video games is possible.  In 2018, the World Health Organization declared 
gaming addiction as a mental health disorder. Addiction to video games can lead to depression and 
anxiety in children and can cause children to become socially isolated. 

 Spending excessive amounts of time playing video games decreases the time spent on other activities 
such as reading, sports, interacting with family and friends, and more. 

 Voice chatting with strangers might subject them to offensive and abusive language that can harm them 
and they may learn and repeat. There is no way to know who is playing with your child and what they 
are telling them. 

 Playing violent video games could lead to bullying and cyberbullying.  
 Watching the screen for long periods of time exposes children to blue light emission and results in 

headaches, neck/shoulder pain, eye strain, dry and irritated eye, reduced attention span, poor behavior, 
and irritability. 

 Being sedentary for long hours while playing video games could lead to obesity. 
 Distinguishing between the game and real life can become difficult for young children. 
 After spending hours in the world of virtual reality, processing information in a classroom can become 

increasingly challenging for children because their brains are used to high levels of stimulation that 
video games provide. The inability to process lower levels of stimulation leaves children vulnerable to 
academic challenges. 
 

We do not recommend the use of these games, and would urge you to encourage your children to use more 
educational websites and ensure that their online or gaming time is monitored, and most importantly limited. 
Have an open and honest conversation with your children about their online gaming habits, the effects of 
excessive gaming, online strangers, and the points above. Most importantly, involve yourself in your children’s 
cyber life.  
 
The well-being of your children is a priority for us and a shared responsibility with you, the parents. 
 
Sincerely,  
 



 

 

عزاءاألهل / األوصياء األ : 
 

ات في نوّد أن نلفت انتباهكم إلى مخاطر األلعاب عبر اإلنترنت اّلتي أصبحت شائعًة بشكٍل متزايٍد بين طّّلبنا. نأمل أن تساعدك هذه المعلوم
واتخاذ قرارات تربوية.هذه الظاهرة الّرائجة معرفة المزيد عن   

 
Fortnite   و Fortnite Battle Royale و MatchUnknown’s Battlegrounds (PUBG)  ، هي ألعاب وتطبيقات على اإلنترنت

الى في الّنهاية،  ليصلوابعضهم البعض  العب ضدّ  100، يتنافس  Battle Royale عب. فيعبون إلى دفع المال للّ حيث ال يضطر الّّل 
حدث والتفاعل مار من جميع أنحاء العالم ، ويمكنهم التّ يلعب المستخدمون ضد أشخاص من مختلف األع.  (PVP)تحّدي العب مقابل العب 

 PS4 و  PC عبة. تتوفر هذه األلعاب على العديد من األنظمة األساسية مثلردشة داخل اللّ مع بعضهم البعض أثناء لعبهم من خّلل ميزة الدّ 
. على الرغم من كيّ عب على الهاتف الذّ اللّ  ليسهّ مما  Android و IOS من على كلّ  الجوال اتباإلضافة إلى إصدار  Nintendo و Xbox و

 .األطفال األصغر سًنا يلعبونها  أنّ عاًما فما فوق ، إاّل  12 لعمرعبة اللّ هذه تصنيف 
 

:ارة لأللعاب المفرطةوء على مخاطر مثل هذه األلعاب واآلثار الّض ط الّض لّ نسنود أن   
 

 واالمتناع ، لية زلمنت اجباوال، واتهسدرا جاهليتو يةسدرلمالليالي ء اثناأ يلعبت ساعا 6ن مر کثألة وھبس يقضيل أن فطللن يمک
وم. ال يؤثر عدم النوم على مستوى تركيزهم في المدرسة فحسب ، بل يؤثر أيًضا على نظام المناعة والذاكرة واألداء لناعن 

 ..المدرسي
 

  ّة ، فضًّل عن العدوانيّ ات لوكيّ والسّ  ،والعواطف ،ع األفكارالعنيفة يشجّ ة، فإن لعب ألعاب الفيديو فس األمريكيّ وفقًا لرابطة علم الن
 .الميل لمساعدة اآلخرين تخفيف

 
  ة إدمان األلعاب حة العالميّ منظمة الّص  صنفت،  2018ي عام فألعاب الفيديو. فعلى  إدمانلى حاالت إمن الممكن الوصول

معزولين  همجعلو ة العقلية. اإلدمان على ألعاب الفيديو يمكن أن يؤدي إلى االكتئاب والقلق لدى األطفال حّ كاضطراب في الّص 
 .ااجتماعي  

  ّفاعل مع ياضة والتّ إن إنفاق الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو يقلل الوقت المستغرق في األنشطة األخرى مثل القراءة والر
 .العائلة واألصدقاء وغير ذلك

  ال توجد طريقة هذه العبارات مسيئة يمكن أن تضر بهم وقد يتعلمون ويكررون هجومية و  وتية مع الغرباء لغةردشة الّص الدّ  تتضمنقد .
 .ذي يلعب مع طفلك وماذا يقول لهملمعرفة من الّ 

  عبر اإلنترنتة و في الحياة اليوميّ  والعنف التنمرقد يؤدي لعب ألعاب الفيديو العنيفة إلى 
ا ممّ  قبة / الكتف، إجهاد العين ،داع ، آالم الرّ الّص ويسبب وء األزرق الّض  اتمن يعرض األطفال النبعاثاشة لفترات طويلة من الزّ الشّ  مشاهدة

بع.ة الطّ وحدلوك ، االنتباه ، سوء السّ  تقليل مدىالعين، هاب في التّ و  جفافي الى يؤدّ   
 

  منةي إلى السّ ؤدّ يأثناء لعب ألعاب الفيديو قد  في طويلةٍ  لساعاتٍ الجلوس 



 

 

.غارسبة لألطفال الّص عبة والحياة الواقعية صعًبا بالنّ مييز بين اللّ قد يصبح التّ   
  ٍسبة متزايد بالنّ  راسي أمًرا صعًبا على نحوٍ المعلومات في الفصل الدّ معالجة صبح تفي عالم الواقع االفتراضي ، قد  بعد قضاء ساعات

رها ألعاب الفيديو. إن عدم القدرة على معالجة المستويات توفّ تي الّ حفيز مستويات عالية من التّ  اعتادت علىأدمغتهم  ألنّ  ،لألطفال
 .حديات األكاديميةللتّ  حفيز يترك األطفال عرضةً المنخفضة من التّ 

 
 مراقبة وقتهم  أكد منوالتّ عليمية استخدام هذه األلعاب ، ونحثك على تشجيع أطفالك على استخدام المزيد من المواقع التّ  بعدم نوصي

 سلوكياتهم في. قم بإجراء محادثة مفتوحة وصادقة مع أطفالك حول أن يتم تحديد الوقت عبر اإلنترنت أو األلعاب ، واألهم من ذلك
من ذلك هو إشراك  أعّله. واألهمّ  المذكورة قاطاأللعاب المفرطة ، والغرباء عبر اإلنترنت ، والنّ هذه ر اللعب عبر اإلنترنت ، وتأثي

 ..قة باالنترنتباألمور المتعلّ  ةً وخاّص نفسك في حياة األطفال 
 

.أولياء األمور سبة لنا ومسؤولية مشتركة معة بالنّ مثل أولويّ ت مأطفالك مصلحةإن   
 

كرمع جزيل الشّ   
 

 
 

 دايك و باوك و سةرثةرشتيارانى خؤشةويست،
دةمانةوَيت ئاطادارتان بكةينةوة لةهةندَيك مةترسييةكانى يارى كردنى منداالن لةِرَيطارى ئةنتةرنَيت كة زؤر  

و ا. هيوادارين ئةم زانيارييانة يارمةتيت بدات بؤ زانينى زياتر لةسةر ئةم دياردة بالوةو يامناندقوتابي انبالوة لةنَيو
 وةرطرتنى بِريارى ثةروةردةى.

 
 Fortnite   و Fortnite Battle Royale و  Player’s Unknown Battle Ground (PUBG) 

لة يارى دةكات ناضار نابَيت بؤ دانى ثارة بؤ ئةم يارية  يارييةكة لةسةر ئةنتةرنَيت، كة كةسَىئةمانة ضةند 
Battle Royale 100  ،لة دوايني قؤناغي ئةم كةسى ياريزان كَيرِبكَي دذى يةكرت دةكةن بؤ طةيشنت بة كؤتايى
 كة لةتةمةنىنن بةكارهَينةران ياريزانان دذى يةكرت بةكاردةهَي(PVP) يةكدةبنبةرامبةر ياريية دوو كةس 

ةم بكةن لةكاتى ياريكردنةكة، ئوانن قسةو طفتوطؤ لةطةَل يةكرتى دةت، دانو لةهةموو والتانى جيهان دانجياواز
 و IOS هةروةها ناو مؤبايلى Nintendo و Xbox و PS4 و  PCهةية وةكو  ياريية بة شَيوةي جياواز

Android  12كة زؤر يارمةتيدةر و ئاسانة بؤ ياريكردن. هةرضةندة ئةم ياريية ثؤلَين كراوة بؤ سةروى تةمةن 
 ى تَيدا دةكةن.بةاَلم منداالنى تةمةن بضووكرت يار ساَلى



 

 

 
 :ِروونبكةينةوةدةمانةوَيت زياتر مةترسييةكانى ئةم يارييانة و كاريطةرى خراثى زؤرى ئةم يارييانة 

 
  خوَيندن و خةوتن ر ئةم ياريية شةوانة يارى بكات كاتذمَير لةسة 6منداَل زؤر بةئاسانى دةتوانَيت زياتر لة

لةسةر ئاستى تَيطةيشتنى لة نةى فةرامؤش بكات. نةخةوتن تةنها كاريطةرى نابَيت او ئةركةكانى قوتاخب
 دةبَيت.  انةقوتاخب هةَلسو كةوتىلةسةر بةرطرى و زيرةكى  خراثى ة بةَلكو كاريطةرىانقوتاخب

 شةِرانطَيرى و توندوتيذةكان ياريية سةر ةمريكى ، ياريكردن لةةى كؤمةَلةى زانستى كؤمةَلناسى ئبةطوَير
بةيارمةتيدانى كةسانى  دروست دةكات زياتر لةوةى ئارةزوويان بؤ ي بةكارهَينةرالهةَلس و كةوتى دذوار 

 . هةبَيت تر
 1918ةردارى ياريية ظيديؤييةكان بنب. لةساَلى بن دةستدةتوانن بطةنة بارَيك كة نةتوان هةروةها 

ة كة دةستةبردارنةبوون لةم يارييانة نةوةكةيان دةربارةى ئةوةيكخراوَيكى تةندروستى جيهانى توَيذيرَي
ناجَيطريى و بوونى كَيشةية لة تةندروستى مَيشك. وة بةردةوام بوون لةم يارييانة و  وةكو

  .دةستةبرةدانةبوون دةبَيتة هؤى خةمؤكى و نائارامى دوورةثةرَيزى كؤمةاليةتى
 ضوونة سةر ساييت كارى بهَينن وةكو لةبرى ئةو كاتانةى بؤ ئةم ياريية ظيديؤييانة باشرتة لةضاالكى تر بة

خوَيندنةوةى ضريؤك و وةرزش كردن و تَيكةَلى لةكةَل خَيزان و برادةران فَيربوون و ماَلثةري بة سوود و 
 .......هتد

 كاريطةريان  و كة ي تَيدا بة كاردةهَينرَيخراثزمانَيكى َيطانةكان وطؤية دةنطييةى لةطةَل نةناس و بتئةو طف
كاتَيك دةستةواذةكان دووبارةدةكةنةوةو فَيرى دةبن. ِرَيطايةك نيية بؤ ئةوةى بزانيت كَيية يارى دةكات لَي

 لةطةَل منداَلةكةت دةكات و ضى دةَلَيت.
 داهؤى توندِرةوى لةذيانى ِرؤذانة تةدةبَي هةية  ئةم ياريية ظيديؤيية توندِرةوانة كاريطةرى خراثى  ،

وناكى شني ببَيتة اشة بةبةردةوامى و كاتى زؤر وادةكات كاردانةوةى ِرلةِرَيطةى ئةنتةرنَيتةوة بينينى ش
دروستبوونى سةر ئَيشة، ئَيش و ئازارى مل/ شان , ماندووبوونى ضاو ، كة دةبَيتة هؤى وشكبوونةو و 

 دوورةثةرَيزى. م كردنةوةى ئاطا لَيبوون و خراثى هةَلس و كةوت، ةنى ضاو ، ككردهةو
 ى قةلََةوى كة دةبَيتة مايةى زةمحةتى بؤ مايةيةن لةكاتى ياريكردن دةبَيتةم دانيشنت بؤكاتى درَيذخا

 يارى و واقعيةتى ذيان لةاليةن منداَل و تةمةنى بضووك. لةنَيوان  جياكردنةوة
 ضارةسةركردنى ئةم زانياريانة لة وةرزى  داخوازراو دواى بةسةربردنى ضةند كاتذمَيرَيك لة جيهانى واقعى ،

كة هاندانى بةرز لة تَيككى طرانة زياتر بؤ منداالن ، لةبةر ئةوةى مَيشكيان ِراهاتووة بةئاسخوَيندن كارَي



 

 

نةبوونى ضارةسةرى ئاستة نزمةكان لةهاندان منداَل وا ىَل  ىياريية ظيدؤييةكاندا بةدى دةكرَيت.توانالة
 دةكات بؤ منايشى و كَيرِبكى ئةكادميى.

 ةكارهَينانى سايتى زانستى و بدةكةينةوة بة بةكارنةهَينانى ئةم يارييانة، هاندانى منداَلةكةت بة تانئاطادار
دياريكردنى هةمووى نتةرنَيت و يارييةكان، طرنطرت لةئةبةكارهَينانى بؤ كاتةكانيان  جةختكردنةوة لةسةر

بدة دةربارةى هةَلس و جنام ئةاستطؤيانة لةنَيوان خؤت و منداَلةكةتدا كاتة . طفتوطؤيةكى كراوةو رِِِ
لةِرَيطةى  بَيطانةكانئةم يارييانة ،  ىوةكاريطةرى زؤر ت.ئةنتةرنَيركةوتيان لةياريكردنى ظيدؤييةكان لةسة

ئةنتةرنَيت ،وةخاَلةكانى لةسةرةوة ئاماذةى ثَيكراوة .طرنطرت لةمة بةشداربوونى خؤت لةذيانى منداَلةكةت 
 نتةرنَيتةوة.   يةتايبةتى لةبارةى بةكارهَينانى ئب

 
.دايك و باوكان لةطةَل هاوبةشني لةبةرثرسياريةتىبةرذةوةندى منداَلةكةتان زؤر طرنطة بؤ ئَيمة و  

 
 لةطةَل رَيزماندا
 


